
Ačkoliv květen, alespoň podle pranos-
tik a údajů z předchozích let, by s sebou 
měl přinášet výhled na první teplejší, 
mnohdy i horké dny. Letos to tak ale 
moc nevypadá. Inu, jak je již známo – 
„aprílové počasí“ dávno nepatří pouze 
dubnu. Přesto však, při zběžném po-
hledu z okna, není pochyby, že keře se 
zelenají a stromy mají nasazeno. O kvě-
tinkách v záhonech nemluvě. Obzvláště, 
když jsou záhony čím dál lépe pěstěné, 
jak v centrech metropolí, tak na návsích 
malých vísek. Dobře tomu.

A protože nás denně zaplavují hodiny, 
stránky a „megabajty“ špatných zpráv, 
dovolím si v květnu, kdy je vše v rozpu-
ku a před sebou máme čas odpočinko-
vých víkendů na chalupách a posléze 
klid dovolených v nejrůznějších koutech 
naší republiky i světa, zmínit i pár dal-
ších, pozitivních věcí, o nichž se tak čas-
to nemluví. Neb, jak je prověřeno, pub-
likum vždy více ocení „drama“, nejlépe 
tragikomické, než „poezii“, bukolickou.

Začnu třeba z tohoto soudku: před pár 
dny jsem projížděl Prahu od východu 
na západ a dva dny na to zpět, taktéž 
„durch“. A co mě velmi potěšilo, odhléd-
nu-li od nespočtu let a miliard, které stá-
lo vybudování, je skvělý pražský průtah 
– tunel Blanka. Najel jsem z dálnice D11 
na okruh „vrchem“ přes Letňany a dolů 
do Troje a do Blanky. A kromě pár se-
maforů na Bělohorské – padala zrovna 
červená za červenou, jsem projel plynu-
le. Cesta zpět byla vůbec prima, padala 
zelená za zelenou a celá trasa mi trvala 
možná půlhodinku. Krása.

A když už jsem u té „krásy“, musím 
říci, že tunely ve srovnání s jinými evrop-
skými centry vůbec nevypadají špatně: 
je v nich čisto, sucho, světlo, dokonce 
i dýchat se dá. A rovněž navigační cedu-
le jsou celkem srozumitelné.

Během obou mých cest bylo pod mra-
kem, takže počasí zrovna příchod tep-
lých a projasněných dnů neavizovalo. 
Ale i tak, letmé pohledy z mostů na ob-
chvatu i krátké výhledy do ulic nebyly ni-
jak smutné, ba naopak. Jasně žluté zlaté 
deště projasňovaly dosud zašedlé rohy 
parků a řady kvetoucích stromů rámo-
valy nároží. Jedinečné umístění města 
mezi svěže zelenými (bohužel jen někte-
rými – paneláky nezastavěnými) kopci, 
umocňovalo jarní, optimistický vzhled.

Zase jsem se utvrdil v tom, že Praze 
titul Matka měst patří, a proč že si ji turis-
té z celého světa oblíbili. Hlavně dbejme 
na to, aby se nám výhledy nepokazily. 
Pak přijdeme o to nejcennější. Zato 
s okruhy a tunely říkám za sebe: Jen 
houšť a větší kapky!

Ondřej Sedláček
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Fantastický realismus
výstava opomíjených tvůrců

Středověké stavby
přednáškový cyklus památkového ústavu

PLACENÁ INZERCE

�� 9.�5.�1721 na Hradčanech byla otevřena Bruská - Písecká brána – 295 let
�� 13.�5.�1911 Jan Kašpar podnikl let z Pardubic do Prahy, jenž je považován  

za symbolický začátek českého letectví – 105 let
�� 17.�5.�1916 nar. Lenka Reinerová, spisovatelka (zemřela 27. 6. 2008) – 100 let
�� 24.�5.�1391 byla v Praze založena Betlémská kaple – 625 let
�� 31.�5.�1721 Jan Nepomucký byl v Římě prohlášen blahoslaveným, jeho ostatky  

byly od této chvíle veřejně vystaveny ve Svatovítské katedrále – 295 let

PŘIPOMEŇME SI V KVĚTNU

Stalo se tak pravděpodobně v domě 
U Štupartů na Starém Městě pražském, pro-
tože Pražský hrad, kterému Karel později 
vrátil jeho slávu, byl v ruinách. Syn Elišky 
Přemyslovny a Jana Lucemburského přes 
krušné nejútlejší dětství dospěl ve vzdělané-
ho, moudrého a cílevědomého muže. Jako 
císař Svaté říše římské se stal nejvlivnějším 
politikem Evropy, který několik desetiletí for-
moval její tvář a za jehož panování obzvláště 
české země, ale i další části říše vzkvétaly.

V den Karlova narození se – na oslavu to-
hoto výročí – otevřou brány hned několika 
velkých výstav a následující týdny uskuteč-
ní i řada dalších akcí. Hlavní událostí bude 
výstava v Jízdárně Valdštejnského paláce 
připravená Národní galerií.

CíSař�Karel�IV. 1316–2016�
Výstava představí Karla IV. a jeho dobu 

v mimořádně vzácném mezinárodním vý-
běru exponátů, zapůjčeném z více jak stov-
ky domácích a zahraničních prestižních 
sbírek. Projekt je koncipován jako česko-
-bavorská zemská výstava a bude mít své 
pokračování v Norimberku ve spolupráci 
pražské Národní galerie s Domem bavor-
ských dějin a univerzitou v Lipsku. 

Historie�se opakuje
Karlovo působení bude představeno na 

pozadí širokých dobových kulturně-histo-
rických souvislostí. K nim, kromě politic-
kých událostí, patřily i ve 14. století jako 
dnes – klimatické změny, sucha i povodně 
(zničení Juditina mostu 1342), neúrody. Ale 
také hladomory, morové epidemie, židov-
ské pogromy anebo finanční krize. Jak se 
s nimi tehdejší panovníci, a konkrétně Ka-
rel IV. na území, které spravovali, dokázali 
vyrovnávat? Výstava to dokládá mnoha uni-
kátními exponáty z českých zemí i dalších 
částí Evropy. 

Umění�a�stavitelství Karlovy�doby
Rozvoji obého bude věnována značná 

část expozice. Umělecké počiny Karla IV. 
a příslušníků jeho císařského dvora, ať již 
místem jejich vzniku byly Praha, Norim-
berk, Cáchy, Frankfurt nad Mohanem či jiná 
umělecká centra Svaté Říše římské, budou 
vystaveny společně s inspiračními před-
lohami byzantského, italského nebo fran-
couzského původu.

Důležitou roli při upevňování majestátu 
hrála nejen podpora stavitelství, umění a 
přímé Karlovo mecenášství, ale i osobní 
promyšlená „portrétní“ strategie. Patřil ve 
své době k nejčastěji zobrazovaným pa-
novníkům a některé malby, plastiky či kres-
by s jeho portréty také budou vystaveny. 

Vita�Caroli quarti�
Základem Karlova úspěchu byla osobní 

vzdělanost, díky níž mohl promyšleně bu-
dovat svou kariéru i říši. Hovořil plynně pěti 
jazyky, z nichž zapomenutou mateřštinu se 
po návratu do Čech musel znovu učit. Mož-
ná jako první český panovník četl a psal, 
což nebylo v jeho době obvyklé. Vzděláním 
a rozhledem předčil své konkurenty, schop-
ností bystrého úsudku a síly myšlenky do-
sáhl převahy a rychlých výsledků. 

Unikátním dokladem o Karlových názo-
rech a státnickém myšlení je jeho vlastní 
životopis, Vita Caroli quarti, sepsaný Kar-
lem kolem roku 1350 pro své potomky. Je 
dochován v několika opisech (latinsky, čes-
ky, německy). Nejstarší latinský opis, který 
bude k vidění na výstavě, zapůjčila Rakous-
ká národní knihovna. Vystaveny zde budou 

i další spisy obrovské historické hodnoty, 
právního charakteru: Maiestas Carolina či 
Zlatá bula, vzniklé z Karlova podnětu. 

Císařův život se uzavřel 29. 11. 1378 a 
majestátní pohřeb, na němž poprvé byl na-
zván „otcem vlasti“, připomenou mj. i frag-
menty pohřebního roucha. 

Valdštejnská jízdárna od 14. 5. denně 
do 25. 9. + bohatý doprovodný program. 
Webové stránky k výstavě: www.k700.eu

CíSař�Karel�IV.�na PražSKém�Hradě�
Spojujícím tématem sedmi výstav v areá-

lu Pražského hradu, je koruna. Zcela mimo-
řádně budou vystaveny české korunovační 
klenoty – a to od 15. 5. do 29. 5. (zdarma) ve 
Vladislavském sále. Svatováclavská koruna 
bude spočívat v historické vitríně navržené 
Janem Gočárem. Všechny další výstavy 
budou otevřeny až do 28. září. Stěžejní ex-
pozice s názvem Žezlo a koruna v Císařské 
konírně připomene poprvé v novodobé his-
torii původní (gotické) složení královských 
insignií z doby Karla IV.: českou Svatovác-
lavskou královskou korunu doplňovalo jabl-
ko a žezlo, které jsou dnes v majetku Vídně. 
Jejich speciální umělecké repliky budou 
vystaveny spolu s dalšími předměty použí-
vanými při korunovacích českých králů. Ty 
se odehrávaly podle korunovačního řádu 

určeného samotným Karlem IV. až 
do 19. století. V Jízdárně Pražské-
ho hradu bude k vidění zjednodu-
šená prostorová rekonstrukce tri-
foria katedrály sv. Víta. Triforium je 
památkově nejstřeženější, a proto 
veřejnosti nepřístupný sochařsky 
bohatě zdobený ochoz na obou 
stranách hlavní lodi katedrály. Vý-
pravná expozice s názvem Koruna 
království představí i pohřební rou-
cha z královské hrobky. 

Základní kámen�katedrály�
Poklepali na něj 21. 11. 1344 sa-

motný Karel ještě jako moravský 
markrabě, jeho bratr Jan Jindřich, 
otec Jan Lucemburský a Arnošt 
z Pardubic, povýšený na arcibis-
kupa. S katedrálou jako první stav-
bou v zemi bude souviset i výstava 
Koruna Matky měst v Tereziánském 
křídle Hradu. Expozice Koruna na 
dlani pak v Rožmberském sále 

představí korunu jako platidlo. Interaktivní 
výstava Architektura pro korunu bude pro 
děti otevřena v Jiřském klášteře. Dramatic-
ký příběh korunovačních klenotů v novodo-
bé historii mapuje expozice Koruna bez krá-
le – v prostorách, kde byly klenoty zazděny 
během 2. světové války. 

KamPa�a VáClaVSKé�náměStí�
Karlově zakladatelské činnosti se bude 

věnovat i venkovní výstava v horní části 
Václavského náměstí – vlastně na „místě 
činu“. Představí císaře jako vizionářského 
stavitele, podle jehož koncepce vzniklo 
Nové Město pražské, ideově i urbanisticky 
jedinečný celek. Další venkovní výstavu na-
jdeme na Kampě, kde se seznámíme s Kar-
lem IV. jako soukromou osobou, s jeho 
podobou, vlastnostmi a vnitřním světem. 
Přiblíží nám, jak se viděl on sám, i jak jej 
viděli jeho současníci. 

Politika obdobného formátu zatím dnes 
marně vyhlížíme. Paralely Karlovy doby 
s tou dnešní jsou přitom překvapivě mnohé. 
Připomeňme si tedy, na jakých základech 
stály jeho úspěchy a čím dosáhl toho, že si 
jej Evropa připomíná i po 700 letech. Koho 
z naší doby si bude připomínat za dalších 
sedm století? 

martina Fialková�

Poslední květnový víkend 28.–29.�května 
se na piazettě Národního divadla uskuteč-
ní Dyzajn market léto. Největší výběrová 
open-air prodejní výstava autorské tvorby 
Dyzajn market představí přes 180 českých 
a zahraničních designérů i tvůrců. 

„Léto je pro mnoho lidí synonymem poho-
dy. My jsme se rozhodli pohodu Pražanům 
a návštěvníkům metropole přinést o tro-
chu dříve, aby měli čas se pořádně na léto 
připravit. S týmem jsme vybrali z více než 
300 přihlášených dyzajnérských značek to 
nejlepší, navíc žádané domácí a exotické 
občerstvení a připravili jsme i kulturní pro-
gram pro děti a dospělé. Zkrátka chceme, 
aby se návštěvník mohl na léto naladit vše-
mi smysly: od originálního dyzajnu až po 
skvělé jídlo s dobrou náladou a zajímavými 
kulturními zážitky“ říká Terezie Tunková, za-
kladatelka Dyzajn marketu.

Návštěvníci se mohou těšit na oblečení, 
módní doplňky, šperky, hračky i na bytové 
doplňky. Nebudou chybět ani kousky pro 
muže. Dyzajn market léto přivítá ve svých 
řadách i nováčky, jako například brazilskou 
značku TUN, která tvoří šperky z použitých 
pneumatik nebo českou značku Katy Paty, 
která se specializuje na výrobu vypínačů 
a zásuvek z porcelánu. 

Dyzajn market léto, piazzeta Národní-
ho divadla 28.–29. května 2016 od 10.00 
do 19.00. Akce je zdarma, bezbariérová a 
dog-friendly. –Pr– 

Prahu zaplaví český a zahraniční dyzajn

Karel IV. – odkaz současníkům

Jarní Matka měst

Byl� to�pátek�14.�5.�1316�před 700�lety,�kdy�se�na�úsvitě�narodil�budoucí�král�český,�
německý,�lombardský,�burgundský�a�císař�římský�Karel�IV. 

Koruna Karla IV., kterou byl korunován římským  
králem (foto Dómské muzeum Cáchy)

27. 5.
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Karel IV. ukládá relikvii dřeva svatého Kříže do 
velkého ostatkového kříže (kolem 1360, ná-
stěnná malba, Karlštejn, kaple Panny Marie)



květen 20162

 1. ne Kostel sv. Ducha. Prohlídka kostela 
s výkladem o historii místa a zaniklého kláš-
tera. Začátek v 11.00 před vchodem z ul.  
E. Krásnohorské, P 1. /100/70 Kč + na restau-
rování varhan 30 Kč/, (S. A. Marchal)
Olšanské hřbitovy II. (stejně i 16. 5.)* Vydá-
me se na místa posledního odpočinku slav-
ných českých osobností – pokračování dub-
nové vycházky. Začátek ve 14.00 u hlavní brá-
ny v ul. Vinohradská. (M. Smrčinová)
 3. út Katovské řemeslo. Na trase od Řás-
novky na Staroměstské náměstí si připomene-
me bydliště katů a místa, kde vykonávali své 
řemeslo. V roce 2016 uplynulo již 230 let od 
zrušení pranýřů na veřejných pražských pro-
stranstvích. Začátek v 16.00 na Haštalském 
nám. před kostelem. (M. Racková)
 4. st Dům U Kamenného zvonu.* Prohléd-
neme si sklepení domu, kapli v přízemí a go-
tické prvky zachované v dalších přístupných 
prostorách objektu. Začátek v 16.30 před do-
mem Staroměstské nám. 13. /100/70 Kč + do 
domu 40 Kč/, (J. Škochová)
 5. čt Winternitzova vila.* Prohlídka vily se 
zahradou, která byla uvedena do téměř pů-
vodního stavu. Začátek v 15.45 na zastávce 
autobusu č. 137 Malvazinky. (L. Mandová)
 7. so Kostel sv. Jana Nepomucké-
ho Na Skalce. Prohlídka církevní stavby od  
K. I. Dienzenhofera s rokokovým interié-
rem a dřevěným modelem bronzové sochy  
J. Nepomuckého od J. Brokoffa na hlavním ol-
táři. Začátek v 10.00 na rohu Karlova nám. a Vy-
šehradské ul. /100/70 Kč + na kostel 30 Kč/, 
(A. Škrlandová)
 8. ne Trojské usedlosti a vily I. Trasa pove-
de od Trojského zámku kolem starého mlýna, 
přes bývalou dělnickou kolonii Rybáře, kolem 
viničních usedlostí a vil v historizujícím i funkcio-
nalistickém slohu. Začátek ve 14.00 před vcho-
dem do zahrady zámku Troja. (E. Sokolová)

 9. po Mezi (Smíchovskou) Bulovkou 
a starými Košířemi. Projdeme okolo sta-
rých usedlostí, které vznikaly nad údolím 
Motolského potoka, od Bulovky přes Šala-
mounku a Popelku dojdeme do staré ves-
ničky Košíře. Začátek v 17.00 na stanici au-
tobusu č. 137 Urbanova. (J. Škochová)
 12. čt Jubilejní výstava 1891 – přednáš-
ka.* Dozvíte se, co předcházelo jejím pří-
pravám a která významná jména se podí-
lela na zrození areálu dnešního Výstaviště. 
Začátek v 17.00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 
nám. 4, P 5. (J. Nováková)
 13. pá Havlíčkovy sady. Při procházce si 
povíme, jak vypadalo území Královských Vi-
nohrad v dávné historii a čím Karel IV. pod-
nítil rozmach vinohradů. Prohlédneme si 
i stavby v sadech. Začátek v 17.00 u hlav-
ní brány v Rybalkově ul. (D. Kratochvílová)
 14. so Klášter Na Slovanech a koste-
lík sv. Kosmy a Damiána. Na vycházce si 
připomeneme historii kláštera a navštívíme 
kostelík sv. Kosmy. Začátek ve 14.00 před 
vstupem z ul. Vyšehradská 49. /100/70 Kč 
+ do kláštera 50 Kč/, (A. Škrlandová)
Martinický palác.* Ukázka renesančního 
sídla spojená s výkladem o historii rodu 
Martiniců. Začátek ve 14.00 před vchodem 
Hradčanské nám. 8/67. /100/70 Kč + do 
objektu 50 Kč/, (S. A. Marchal)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. 
(stejně i 21. 5.)* Prohlídka historických inte-
riérů a radniční věže. Začátek ve 20.00 před 
věží /180 Kč/, (průvodce PIS – PCT)
 15. ne Kterak Šemík Horymíra zachrá-
nil.* Povídání pro děti o přemyslovských 
pověstech, románských stavbách i historii 
Vyšehradu. Začátek ve 14.00 před Tábor-
skou bránou. (průvodci PIS – PCT)
Nordic walking: Z Braníku na Zbraslav.* 
Po instruktáži se vydáme naučnou stezkou, 

Výběr z vlastivědných akcí PIS 

Kam v květnu na procházku?
PIS-PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5,
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz
Vycházky se konají s maximálním počtem 60 účastníků ve skupině, přednost mají účast-
níci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZE-
NÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických in-
formačních centrech PIS, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na 
http://eshopprague.eu. /Vstup na akce 100/70 Kč, není-li uvedeno jinak/

Kostel sv. Jana Na prádle, foto J. Sládeček (vycházka 21. 5.)

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest 
DOTAZ: Jak je to s kopírováním občanské-
ho průkazu? Musím na ofocení průkazu 
přistoupit nebo mám na výběr? Je napří-
klad banka při uzavírání smlouvy oprávně-
na ofotit si moji občanku?
ODPOVĚĎ: Přestože podle zákona o ob-
čanských průkazech mohou být pořizo-
vány kopie občanského průkazu pouze 
se souhlasem občana, kterému byl ten-
to průkaz vydán, existují další možnosti, 
u nichž se váš souhlas nevyžaduje. Napří-

klad, pokud tak stanoví zvláštní 
zákon. Takovým je zákon o ně-
kterých opatřeních proti legaliza-
ci výnosů z trestné činnosti a fi-
nancování terorismu, který mimo 
jiné i bance umožňuje pořizovat 
si kopie nebo výpisy z předlože-
ných dokladů a vy to musíte akceptovat.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

V pražském metru bylo doposud možné vézt kolo na všech plošinách na konci vago-
nu. Po bezmála deseti letech se možnosti cyklistů zlepšily. Už od března je možné na-
stoupit s kolem i na první plošiny vagonů, s výjimkou prvního, kam kola nesmějí. Tu-
to plošinu je potřeba zachovat volnou pro případný nouzový vstup strojvedoucího do 
prostoru pro cestující.
Pro lepší orientaci jsou jednotlivé dveře 
souprav metra označeny piktogramem, 
který cyklistům pomůže s orientací kam 
s jízdním kolem vstoupit. Stejným pikto-
gramem jsou označeny i výtahy v metru, 
které je možné využít pro kola. Jde o vý-
tahy ve stanicích Anděl, Bořislavka, Černý 
Most, Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Ná-
rodní třída, Nemocnice Motol, Pankrác, 
Prosek, Roztyly, Skalka, Střížkov.

Pražský dopravní podnik také rozšiřu-
je možnosti cestování s kolem v tramva-
jích. Poprvé se tato možnost objevila na 
pěti vybraných trasách směrem z centra 
v roce 2008. Nyní lze jet s kolem na 18 tra-
sách, vždy směrem z centra. Omezením 
je, že v době dopravní špičky v pracov-
ních dnech od 14.00 do 19.00 hodin není 
přeprava kol ani v těchto úsecích možná. 
S kolem se nastupuje na plošinu určenou 
pro přepravu kočárků.

Tramvajové zastávky, kde je nástup 
s jízdním kolem povolen, jsou označe-
ny příslušným piktogramem, před nástu-
pem a výstupem z vozidla by měl cestu-
jící s kolem dát znamení řidiči. Najednou 
mohou být na plošině pro kočárky nanej-
výš dvě kola.

Jízdní kola se v rámci sítě Pražské in-
tegrované dopravy mohou bezplatně pře-
pravovat v metru, na přívozech, na lano-
vé dráze na Petřín a v určených časech ve 
vybraných tramvajových úsecích. V přípa-
dě, že má cestující platnou jízdenku PID, 
může pro přepravu kola bezplatně vyu-
žít také vlaky PID (na území Prahy, v pás-
mech P, 0 a B).

Podrobné informace o možnostech 
cestování s jízdním kolem najdete na 
webu www.dpp.cz/skolem/

Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz

Koncert pro seniory se koná ve středu 4. května od 14.30 v Malostranské besedě, 
Malostranské náměstí 21, Praha 1.  
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
              Místa ctění i dlení Karla IV. ve Starém Městě:
 14. 5. sraz na rohu Revoluční a Dlouhé ulice
 21. 5. sraz na Uhelném trhu u kašny
 28. 5. Za soukromí králů 13. a počátku 14. věku – sraz u pošty na III. nádvoří Hradu
 4. 6. Mladistvého Fr. Škroupa neznámá obydlí – sraz před Stavovským divadlem

květen POŘADY PRO SENIORY

�� Sídlo�pro�S.�r.�o.,�oSVČ�V�praze�
od 149 Kč/měsíc, tel.: 728 991 247 
www.SidloproFirmuPraha.cz

�� pSací�Stroje,�kalkulaČky,�SkartoVaČe 
opravy, prodej – tel.: 241 412 507,  
www.psacistroje.cz 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel.: 257 533 280–1 |  listyprahy1@jalna.cz

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Nabízím k pronájmu 
garsoniéru  

Praha 5 – Barrandov 
30 m2, předsíňka, šatna,  

WC zvlášť.
Částečně vybavená:  

kuchyňská linka, sporák, lednice,  
automatická pračka.

Ideální spojení do centra  
(konečná tram 12,14, 20).

Od 1. 6. 2016 
Info: slad3@seznam.cz 

ZDRAVÍZrcadlo, zrcadlo...
Asi všichni víme, jak tato věta pokračuje. Zlá královna se ujišťuje, že je v zemi zdejší tou nej-
krásnější. I když jde o metaforu, na terapii se často práci se zrcadlem věnuji. Již dříve jsem 
zde zmiňovala, jak důležitá je pozitivní mluva o sobě, abychom sobě samotným nepodko-
pávali své sebevědomí. „Zrcadlo“ je dalším krokem k sebelásce. 
Jak technika se zrcadlem tedy funguje? Pře-
devším jde o trpělivost. Výsledky této tech-
niky nejsou vidět hned. Je potřeba vytrvat. 
Zpočátku si člověk může připadat hloupě 
či komicky, že na sebe nahlas mluví do zr-
cadla. Když to nevzdá, může se dostavit 
i pocit odcizení, jakoby to nebyl on, kdo na 
sebe mluví, nebo jako by to bylo celé ve fil-
mu. Tyto pocity přejdou, opět jde pouze o to, 
abychom vydrželi. U někoho se tento pocit 
disociace vůbec nemusí objevit a rovnou se 
mu technika zalíbí. Vývoj je u každého jiný, 
ale jedno zůstává – hlavně nepřestat. 

Jaké věty se do zrcadla říkají? Věty tvo-
říme v přítomném čase, aby naše podvědo-
mí vnímalo, že se jedná o teď a tady. Přísliby 
do budoucna tak dobře nefungují. Zároveň 
jde i o sdělení, kterým zrovna dvakrát ne-
věříme nebo víme, že bychom si je myslet 
o sobě měli, ale emočně to tak třeba nevní-

máme. Mezi nejčastější věty patří na příklad: 
„Odpouštím si,“ „Věřím si,“ „Mám se rád/a.” 
Nebo i „Jsem dost dobrý/á, takový/á, jaký/á 
jsem.“ Vytvoříme 3 až 4 věty a každou větu 
opakujeme třikrát nahlas a díváme se při 
tom na sebe do zrcadla. To děláme každé 
ráno a večer minimálně po dobu dvou týd-
nů, dokud sdělením nezačneme věřit a cvi-
čení se nám nezačne líbit. Již od dětského 
věku v sobě máme touhu mít se rádi. Pokud 
nejde vyloženě o těžké psychické poruchy, 
chceme se mít rádi. Proto je tato technika 
tak příjemná a dobře akceptovaná. Většina 
z nás si uvědomuje, že pokud o sobě bude 
často říkat, že je hloupý, časem tomu sám 
začne věřit. Nejde o to, že by negativní mlu-
va byla magická a měla nad námi více síly 
než ta pozitivní. Jen ji častěji používáme a to 
bychom měli změnit. Hodně štěstí! 

Terra Řeháková, M. A.; Psycholožka

EKORUBRIKAMetro rozšířilo  
možnosti přepravy jízdních kol

Velkokapacitní kontejnery budou přista-
veny od 14.00 do 18.00 ukládání bude 
koordinovat obsluha. 

úterý 17. 5. horní Malostranské náměstí,
pátek 20. 5 Pohořelec horní parkoviště
úterý 24. 5. Hellichova ul. Ostrovní u ZŠ 
naproti č. 12, Jeruzalémská za kostelem 
sv. Jindřicha 
pátek 27. 5. Cihelná (č. 2),

  (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KONTEJNERy NA PRAZE 1

PLACENÁ INZERCE

Znáte zajímavý strom v Praze? 
Zapojte se do fotografické soutěže. Právě probíhá 3. ročník fotografické soutěže na téma 
Pražské stromy. Soutěžící mohou posílat fotografie, jejichž hlavním námětem jsou stromy 
rostoucí na území Prahy. Soutěž vyhlašuje web o památných a významných stromech Pra-
hy – Pražské stromy a Agentura Koniklec. Příspěvky je možné zasílat do konce srpna 2016. 
Nejlepší snímky vybere odborná porota a na slavnostním vyhlášení se soutěžící mohou tě-
šit na mnoho hodnotných cen. Cílem soutěže je objevit stromy, které si zaslouží naši pozor-
nost. Fotografie je potřebné posílat v digitální podobě e-mailem nebo jinou elektronickou 
formou v dostatečné kvalitě a vždy uvést přesné místo, kde strom roste. Vítané je, též při-
pojení dalších informací o stromu či okolnostech jak snímek vznikl. Sběrná adresa pro za-
sílání snímků je prazskestromy@seznam.cz. Každý soutěžící může poslat max. 5 fotografií.
Slavnostní vyhlášení s promítáním fotografií proběhne na konci září. Pro autory nejlepších 
snímků je připraveno mnoho odměn, které poskytli partneři soutěže.
www.prazskestromy.cz

Viktor Dyk
KRYSAŘ
Ilustrace akad. mal. Jaroslava Šerých. Příběh vychází ze středo-
věké pověsti o krysaři, který poté, co nedostane zaplaceno 
za to, že vyvedl z města krysy, odvede místním obyvatelům 
děti. Viktor Dyk však zpracoval původní látku po svém a já-
drem jeho novely je milostný příběh, který se rozvine mezi kry-
sařem a dívkou Agnes. Nově objevené štěstí krysaře však nemá 
dlouhého trvání a příběh nezadr-
žitelně spěje k dramatickému vy-
vrcholení.     Váz., 176 s., 228 Kč

Franco Cardini
CHALÍFA A ZÁPAD

Kořeny terorismu  
a pokrytectví Západu

Kdo je chalífa, jaké proměny tato instituce prodělala až k dneš-
ním maskovaným hrdlořezům s černou vlajkou? Jaký je podíl 

Západu, zvláště Spojených států amerických, na dnešní situa-
ci? Jak lze vyřešit, lze-li vůbec, zdánlivě neřešitelný izraelsko-

-palestinský konflikt? Čím přispívá do dnešní debaty o zásad-
ních otázkách papež František? Kniha přináší mnoho podnětů 

k hlubšímu přemýšlení o souvislostech toho, co celý svět každý 
den s hrůzou sleduje v médiích.    Brož., 176 s., 228 Kč

VYŠEHRAD
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vedoucí po břehu Vltavy, až na Zbraslav. 
Začátek v 10.00 u zastávky tramvaje č. 3, 
17, 21 Pobřežní cesta. (M. Hátleová)
Státní opera.* Prohlídka prostor této budo-
vy. Začátek v 10.30 před vchodem Wilsono-
va ul. 4. /140/100 Kč/, (P. Bartásková)
Poutní místo Loreta.* Prohlídka areálu. Za-  
čátek ve 14.00 před vchodem na Loretán-
ském nám. /100/70 Kč + do Lorety 110 Kč/, 
(M. Smrčinová)
 16. po Olšanské hřbitovy II.* (viz 1. 5.) 
Začátek v 15.30 u hlavní brány na hřbitovy 
v ul. Vinohradská.
 17. út Pražské průchody a pasáže III.* 
Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Pra-
ze, průchozí Slovanský dům a pasáží pod 
Českou národní bankou se vrátíme na ulici 
Na Příkopě. Následně se vypravíme pozná-
vat průchody v uličkách Starého Města. Za-
čátek v 16.30 na Ovocném trhu před vcho-
dem do Pánské pasáže. (P. Lešovská)
Rodina Karla IV. – přednáška.* (stejně 
i 23. 5.) O nejbližších rodinných příslušní-
cích tohoto významného panovníka. Začá-
tek v 17.00 v sále PIS Arbesovo nám. 4, P 5. 
(J. Nováková)
 19. čt Od Karolina ke Klementinu. Pojď-
te s námi po stopách univerzitních kolejí od 
Karolina po pražské Klementinum. Začátek 
v 16.00 před vstupem do Karolina z Ovoc-
ného trhu. (M. Hátleová)
 21. so Národní divadlo. Prohlídka pro-
stor divadla. Začátky prohlídek ve 12.30, 
13.00, 14.00, 14.30 a v 15.00 ve vestibulu 
budovy. /140/100 Kč/, (průvodci PIS – PCT)
Hanspaulka – čtvrť v zahradách III. Pro-
hlédneme si vily architektů Antonína Engla 
a Richarda Klenky i vilu V. Buriana. Čeka-
jí nás viniční usedlosti Kotlářka, Strakovka 
a další. Začátek ve 14.00 na zastávce aut. 
č. 131 Hanspaulka. (S. Micková)
Kampou za Valdštejnem. Od kostela sv. 
Jana Na prádle se vydáme na Kampu, a po-
té až k Valdštejnskému paláci. Začátek ve 
14.00 u kostela sv. J. Křtitele Na prádle, roh 
ul. Říční a Všehrdova. (D. Kratochvílová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. 
(viz 14. 5.)*
 22. ne Průhonický park. Seznámíme se 
s historií rodu Sylva Taroucca i s nejzajíma-

vějšími partiemi parku. Začátek ve 14.10 
u pokladny hlavního vstupu. /100/70 Kč + 
do parku 80/50 Kč/, (P. Lešovská)
Národní kulturní památka Kobyliská střel- 
nice. Připomeneme historii bývalé vojenské 
střelnice z konce 19. století. Areál byl zno-
vu otevřen po nedávné rekonstrukci. Dále 
se vydáme Ďáblickým hájem ke Hvězdárně 
hl. m. Prahy a vycházku zakončíme u ďáb-
lického hřbitova. Začátek ve 14.00 na stani-
ci tram. č. 10 Kyselova. (E. Sokolová)
 23. po Rodina Karla IV. – přednáška. 
(viz 17. 5.) * 
24. út Alfons Mucha: Slovanská epopej.* 
Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. 
Začátek v 16.00 u pokladen ve Veletržním 
paláci. /100/70 Kč + na výstavu 90 Kč/,
(M. Sybolová)
 25. st Kostel sv. Apolináře. Komento-
vaná prohlídka původně gotického koste-
la, vybudovaného na návrší Větrov na po-
kyn Karla IV. v rámci budovaní Nového Měs-
ta pražského. Začátek v 15.00 u vchodu 
do kostela z ul. Apolinářská. /100/70 Kč +  
do kostela 50/30 Kč/, (J. Nováková)

28. so Barokní Praha aneb reformy osví-
cené panovnice.* Akce pro děti. Na pro-
cházce po Malé Straně si ukážeme barokní 
domy i šlechtické paláce. Vyprávět si bude-
me o době panovnice Marie Terezie a poví-
me si, od kdy se pražské domy značí popis-
nými čísly. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Ma-
saryka na Hradčanském nám. /100/70 Kč + 
do zahrady 65/45 Kč/, (průvodci PIS – PCT)
Baba – Výstavní kolonie vzorového byd-
lení Svazu československého díla. Na vy-
cházce se seznámíme s komplexem funk-
cionalistických vil z let 1932 – 1936, na je-
jichž výstavbě se podílelo dvacet předních 
architektů tří generací. Začátek ve 14.00 na 
zastávce aut. č. 131 U Matěje. (S. Micková)
 29. ne Národní divadlo.* Celková pro-
hlídka prostor divadla. Začátky prohlídek 
v 8.30, 10.30 a v 11.00 ve slavnostním vesti-
bulu historické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Prohlídka v 10.00 je určena dětem. 
/140/100 Kč/, (průvodci PIS – PCT)
Břevnovský klášter.* Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky 
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-
latury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. 
Markéty. /100/70 Kč + do objektu 50 Kč/, 
(M. Vymazalová)
Malostranské paláce. Vycházka připome-
ne malostranské paláce v exteriéru. Povídat 
si budeme nejen o jejich minulosti a majite-
lích, ale i o umělecké výzdobě. Začátek ve 
14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčan-
ském nám. (M. Racková)
 30. po Dvory, dvorky, dvorečky a praž-
ská zakoutí – Staré Město II.(stejně i 31. 5.)* 
Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá 
zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou 
příliš známé, ačkoliv byly v poslední době 
zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. 
Začátek v 16.15 u kašny na Malém náměs-
tí. (M. Smrčinová)
 31. út Dvory, dvorky, dvorečky a praž-
ská zakoutí – Staré Město II. (viz 30. 5.)* 
(P. Lešovská)



Drsný thriller z krvavých devadesátých let líčící dramatické osudy členů 
skupiny podsvětí. Krátce po Sametové revoluci zavládlo ponuré obdo-
bí – smrt nikdy nebyla daleko a dařilo se všem druhům svinstva. V této 
atmosféře a nových podmínkách se z obyčejných lidí, kteří se snaží vy-
švihnout, stávají vymahači výpalného, drogoví dealeři, překupníci zbra-
ní, zločinci v bílých límečcích nebo první mafiánští bossové. Do temné 
spirály chtě nechtě vtahují i své nejbližší, manželky i děti. Zatímco ně-
kteří získávají čím dál větší moc, jiní kráčejí k předčasnému 
konci. Černá hra je román o násilné epoše a lidech, které 
tato pohnutá doba spolkla. Vydává nakladatelství ARGO. 

Jak je to tedy u vás s nadějí? Proč v dět-
ském světě to má být tak, že pohádka má 
vždy dobrý konec, když svět dospělých 
je často velmi krutý?

S krutostí se jistě děti dříve nebo později 
setkají, dokonce i v pohádkách jí bývá dost. 
Ale dobré konce k nim patří. Svět je sice 
krutý, ale taky krásný a vždycky má smysl 
bojovat i pomáhat, nevzdávat věci předem. 
O tom vyprávějí pohádky a já myslím, že je 
to tak v pořádku. Navíc pohádkoví hrdinové 
se svých dobrých konců nedočkají zadar-
mo, většinou musí vynaložit nemalé úsilí. 
Ani nám dospělým neškodí si to občas při-
pomenout, když se rozhlížíme, kde nějakou 
tu naději vzít.

Psala jste si v dětství deníky? 
Ani ne, takové, řekněme občasníky jsem 

začala psát až na gymnáziu. Zato jsem se 
už tak kolem pěti let pokoušela vytvářet 
knížky. Vymyslela jsem pohádku, bohatě ji 
ilustrovala a pak jsem jednotlivé listy sešila 
jehlou a nití. 

Po kom vlastně máte sklony ke psaní?
To nevím, v rodině jsme měli hlavně diva-

delníky a kantory. Rodiče byli herci, vyrůs-
tala jsem v divadelním prostředí, určitě mě 
to ovlivnilo. A dědeček i pradědeček byli 
venkovští učitelé. Dědeček Dousek se sta-
ral o místní knihovnu, vedl obecní kroniku, 
ale jinak psal jen proslovy na pohřby. Měl 
na to takový notýsek, kam si úhledným pís-
mem dělal poznámky. Taky hrál na piano a 

v kostele na varhany. Nachodili jsme spolu 
spoustu kilometrů po okolních vesnicích, 
povídali si. Měla jsem ho moc ráda. Mimo 
jiné mě fascinovalo, že se na rozdíl ode mě, 
těch pohřbů a hřbitovů nebojí. Připadal mi 
jako hrdina.

Vaším dosud posledním literárním hr-
dinou je ale někdo úplně jiný. Jak k vám 
přišel nápad na román Medvědí tanec, 
který pojednává o posledních měsících 
života Jaroslava Haška?

Hašek je veliké téma. Náš nejslavnější 
autor, přesto jeho dílo i život dodnes pů-
sobí mnohé kontroverze. Švejk má miliony 
nadšených obdivovatelů, ale taky velkou 
řadu odpůrců. Nešlo mi jen o Haška, není 
to biografický román. Skrze příběh závěreč-
ných měsíců jeho života na Lipnici jsem si 
pokoušela položit některé otázky týkající se 
češství a českého osudu obecně. A o Haš-
kovi vyprávět trochu jinak, než jen priz-
matem obvyklých pijáckých historek. No, 
a jinak jsem si vytvořila k Haškovi a jeho 
knihám vztah už v dětství. Začala jsem je 
číst vlastně nedopatřením, asi ve třetí třídě. 
Přišly mi do ruky povídky s Ladovými obál-
kami a ilustracemi. Díky nim jsem si mys-
lela, že jsou pro děti a pustila se do nich. 
Všemu jsem rozumět nemohla, ale přečetla 
jsem je a už mě nikdy nepřestaly bavit. Už 
tehdy jsem pochopila, že to s tím humorem 
a veselostí není tak jednoduché, že se za 
ním leckdy skrývá smutek.

Lipnice je krásné, ale tak trochu nostal-
gické místo. Pobývala jste tam kvůli knize?

Dlouho jsem sbírala materiál, samozřejmě 
jsem jezdila i do Lipnice. Chtěla jsem ten 
kraj vidět a taky trochu prochodit. Abych ta 
místa měla nejen v hlavě, ale aspoň částeč-
ně i v nohou. 

Ráda chodíte?
Ano, nejlíp se mi tak přemýšlí. Skoro bych 

řekla, že všechno podstatné vymyslím při 
chůzi, u stolu už se to „jenom napíše“. Před 
dvěma lety jsem měla podvrknutý kotník, ne-
mohla jsem celé prázdniny pořádně chodit a 
hrozně mi to chybělo. I kvůli těm nápadům. 
Samozřejmě, že to nebylo jen nedostatkem 
pohybu, někdy to prostě nejde. Ale stejně 
jsem na tu nemožnou nohu měla vztek.

Po tak rozsáhlé práci na románu asi 
musí přijít odpočinek ve formě něčeho 
kratšího?

Mojí nejnovější knížkou je sbírka básní 
Napůl ve vzduchu, kterou nedávno vyda-
lo nakladatelství Druhé město. Je možné, 
že jsem podvědomě potřebovala změnu, 
ale vědomý záměr to nebyl. Vždycky jsem 
psala básně, s poezií jsem kdysi začínala, 
možná jako většina mladých autorů, a čas 
od času se k ní vracím. Ačkoli ji píšu méně 
často než prózu. Spíš jen v takových opa-
kujících se vlnách.

Dnes to vypadá, že poezii čtou sko-
ro jen lidé, kteří ji sami píšou, ale je to 

škoda. Dříve bývala daleko populárnější. 
Proč myslíte, že teď není, vždyť tato doba 
by poezii tak potřebovala.

To je těžká otázka. Ono nejde jen o poezii, 
znalost současné české literatury celkově 
není nejlepší. Nevím, do jaké míry se s ní 
třeba studenti ve školách vůbec seznamují. 
Příliš mnoho času na to v učebních plánech 
pravděpodobně nezbývá. I v médiích je 
prostor věnovaný kultuře minimální, na po-
ezii dojde opravdu málokdy. 

Jak vlastně k vám přicházejí témata? 
Například u těch tragických povídek 
z různých dob Čím se liší tato noc?

Na to asi nedokážu uspokojivě odpově-
dět. Vyjmenovávat všechno, co člověka 
ovlivňuje, není dost dobře možné a stejně 
by bylo obtížné říct, proč si nakonec v ur-
čitou chvíli vybere z několika námětů právě 
ten jeden. Hrdiny knížky „Čím se liší tato 
noc“ volně spojuje jejich jistá odlišnost, 
či jinakost, a z ní plynoucí střety s okolím. 
Ta je možná jedním z témat, ke kterým se 
v různých podobách vracím.

Ovlivňovala vás životní situace, když 
jste je psala?

Určitě, jinak to snad ani nejde. Ale to ne-
znamená, že by se to v těch knížkách mu-
selo bezprostředně projevit. Někdy si vliv 
konkrétních událostí na tu či onu knihu uvě-
domím až po letech.

Dáváte číst své věci někomu dalšímu, 
ještě než vyjdou? 

Mám okruh několika blízkých lidí, jejichž 
úsudku si vážím, těm dávám rukopis přečíst 
dřív, než ho odevzdám nakladateli. Ale až 
na závěr, dřív jsem občas někomu vnuco-
vala ukázky z textu ještě v průběhu psaní. 
To už teď nedělám, už jsem se naučila své 
okolí pokud možno příliš neobtěžovat.

A když mají první čtenáři nějaké připo-
mínky? 

Jsem jim za ně vděčná, zpětná vazba je 
důležitá. Jestli a do jaké míry k nim přihléd-
nu, to je druhá věc. Konečná odpovědnost 
za text je na mně. Nezastupitelnou roli má 

samozřejmě i redaktor. Je skvělé, když je to 
někdo, k jehož úsudku mám důvěru. V těch 
posledních fázích autor svůj text přečte 
mnohokrát za sebou a snadno už pak ztrácí 
odstup. Některé problémy nebo chyby už 
nevidí a je schopen ještě přidělat jiné. Nebo 
začít dělat změny k horšímu. Proto je dobré, 
když vám někdo zvenčí v pravou chvíli řek-
ne – to stačí, konec, už toho nech.

Často se bavím s hudebníky, hlavně 
„vážnohudebními“, a zajímá mne, jest-
li jsou schopni poslouchat hudbu i pro 
vlastní zábavu a relaxaci nebo jsou vždy 
profesionálně „postiženi „ a vše analy-
zují. Jak je to u vás se čtením, například 
s pracemi současníků?

Já myslím, že jsem schopná číst celkem 
normálně jako běžný čtenář. Ačkoli uvažo-
vání nad tím, jak a proč je ta věc „udělána“ 
se mi do čtení určitě občas vloudí. Když 
mám ale rozepsaný rukopis, tak se beletrii 
trochu vyhýbám. Cizí příběhy by mě rušily. 
Radši čtu jiné věci – většinou knihy z růz-
ných humanitních oborů, které mě zajímají. 
Nejvíc asi historie.

Pak jsou ale taky spisovatelé, kteří kro-
mě vlastního psaní nečtou nikoho jiného.

To už je pak ale spíš diagnóza, ne? Po vy-
dání se ke svým knihám nevracím. S výjim-
kou besed a čtení, na která jezdím. Ani bych 
neměla chuť svoje věci po letech vylepšovat 
a předělávat, jak to někteří autoři dělají. Po-
kud už si číst ve vlastních starých textech, tak 
snad leda ty deníky, když na mě odněkud 
vypadnou při generálním úklidu. To je doce-
la zábava. Někdy na sebe člověk po dejme 
tomu dvaceti letech jen nevěřícně zírá.

Co máte před sebou nyní, píšete nebo 
spíš hledáte téma?

Pomaličku začínám psát novou knížku, 
ještě o ní nechci moc mluvit. Zatím ani ne-
vím, jestli ji opravdu dopíšu, natož jak to do-
padne. Ale to je na začátku vždycky stejné. 
Jako kdyby člověk ještě nikdy nic nenapsal.

Martina Fialková (foto Kateřina Bláhová)
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PLACENÁ INZERCE

Den po své korunovaci českým králem, 
3. září 1347, položil Karel IV. v prostoru bu-
doucího Nového Města pražského základní 
kámen kostela Panny Marie Sněžné. Nově 
založený kostel se měl stát velkolepým ko-
runovačním chrámem českých králů (k je-
hož dostavění do zamýšlené velikosti nako-
nec kvůli husitským bouřím nedošlo). 

Na jeho stavbu věnoval dřevo použité 
při korunovačním ceremoniálu a následné 
hostině. Zopakoval tím korunovační rituál 
svého přemyslovského děda Václava II., 
který zcela shodným způsobem položil zá-
kladní kámen kostela Zbraslavského klášte-
ra. Karel IV. symbolicky zasvětil nový kostel 
Panně Marii Sněžné. V „originálním“ koste-
le Panny Marie Sněžné v Římě totiž v roce 
868 Cyril a Metoděj dosáhli u papeže toho, 
že mohla být bohoslužba sloužena i ve slo-
vanském jazyce. Slovanští věrozvěstové 
Cyril a Metoděj prosadili pro bohoslužbu 
slovanskému lidu vlastní jazyk a stali se 
tak pro český národ těmi nejvýznamnější-
mi symboly národní svébytnosti. Karel IV. 
se výběrem jména pro nově vznikající kos-
tel přihlásil ke svým českým kořenům. Po 
své matce Elišce Přemyslovně patřil totiž 

k Přemyslovcům – jediné původem české 
panovnické dynastii. 

Dodnes zůstala část obvodového původ-
ního kostela a volný prostor mezi chrámem 
slouží jako letní zahrádka restaurace U Pin-
kasů. Toto místo v samotném centru města 
má zcela nezaměnitelný Genius loci, kde 
dodnes najdeme rýhy na kamenech, jak si 
obránci Prahy brousili své meče či hvězdu, 
která upozorňovala na blízký tajný vchod. 
U východní, oltářní strany chrámu býval 
hřbitov, kde dodnes leží kosterní pozůstatky.

Zdi restaurace U Pinkasů, tak pamatují 
nejen středověký rozkvět Prahy, ale i rodící 
se novodobé dějiny. Již za národního ob-
rození sem docházely osobnosti jako F. Pa-
lacký, J. Jungmann, P. J. Šafařík, F. Rieger či 
například K. H. Borovský a osnovali tu vznik 
samostatného českého státu. Za vynikajícím 
plzeňským ležákem našli cestu i takoví čeští 
velikáni jako básníci J. Vrchlický, J. Neruda, 
K. J. Erben, vynálezce F. Křižík, prezident 
T. G. Masaryk, také T. Baťa a nekonečná 
řada umělců jako J. Hašek, V. Burian, B. Hra-
bal, S. Zázvorková, R. Hrušínský, M. Forman 
i V. Havel, kteří patřili ke stálým štamgastům 
či vzácným hostům této restaurace.  red

Prohlídku běžně nepřístupných zajíma-
vých staveb nabídne veřejnosti během 
víkendu 14.–15. května druhý ročník festi-
valu Open House Praha. Návštěvníkům se 
tak naskytne příležitost prohlédnout si ze-
vnitř zajímavé objekty, kolem kterých denně 
chodí, ale co skrývají, nevědí. 

I letos to budou historické paláce, moder-
ní kancelářské komplexy, bytové projekty 

i technické a industriální stavby. Mezi nej-
zajímavější patří budova Sazky s losovacím 
televizním studiem, nové sídlo společnosti 
AVAST v Enterprise Office Centru, Ústav 
organické chemie a biochemie AV ČR s no-
vou budovou zvanou „Květák“, ale také 
Invalidovna, jejíž interiéry budou letos na-
posledy k vidění, protože v červnu má být 
nabídnuta k prodeji. Zájemci mohou na-
vštívit i prostory se zajímavými technický-
mi provozy. Například elektrárnu Štvanice, 
Ústřední telekomunikační budovu CETIN, 
Fakultu strojní ČVUT, smíchovský pivovar 
Staropramen nebo dokonce kryt KO17 pod 
Thomayerovou nemocnicí. Pro tyto a někte-
ré další provozy je ale nutná registrace na 
prohlídku. 

Většina budov bude otevřena po oba 
dny od 10 do 18 hodin. Maf 

Chcete se stát členem vědecké expedice 
či se podívat do kosmu? Nebo snad navští-
vit největší sbírku vodních a mokřadních 
rostlin v Evropě?

To a mnohem víc vám umožní vědci Aka-
demie věd České republiky, kteří pro vás 
připravili tradiční Jarní exkurze do světa 
vědy. Čeká na vás bohatý výběr dnů ote-
vřených dveří, exkurzí, přednášek, výstav, 
science show a mnoha dalších akcí s vol-
ným vstupem.

Exkurze do světa vědy se konají od 2. 5. 
do 30. 6. 2016 v Praze a dalších regionech. 
Více se dozvíte na www.tydenvedy.cz.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslo-
vá a Střední uměleckoprůmyslová škola 
uvádí 35. koncert na schodech BAROKO 
PODLE MÓDY barokního souboru žáků 
Pražské konzervatoře pod vedením prof. 
Jakuba Kydlíčka. Koncert se koná s podpo-
rou Městské části Praha 3 v budově školy 
(Žižkovo náměstí 130/1, Praha 3) ve čtvrtek 
12. května od 18 hodin.

Více naleznete na: www.sups.cz

Irena	Dousková	–	Jako	bych	ještě	nic	nenapsala

I	Karel	IV.	by	rád	zašel	na	…Co	otevře	Open	House	Praha	2016?	

Jozef	Karika:	Černá	hra
Jarní	exkurze	do	světa	vědy

Barokní	koncert

POZOR: kupon není možné uplatňovat na polední menu v čase od 12:00 do 15:00.
Kupon lze uplatnit pouze jednou, po uplatnění si od Vás obsluha kupon převezme pro založení. 
Tento kupon je platný od 1. 4. 2016 do 5. 12. 2016. 

SLEVA
RYBNÁ 9 In Loco restaurant

a Listy Prahy 1
VÁM PŘINÁŠEJÍ DÁREK

Vystudovaná právnička píšící už léta na volné noze je úspěšnou autorkou řady knih. 
Ač její příběhy nevyznívají zpravidla moc optimisticky, strhnou hlubokým ponorem a 
spádem. Při čtení literární předlohy Hrdého Budžese a jeho pokračování, a zejména 
pak na jeho divadelních dramatizacích s Bárou Hrzánovou se sice nasmějeme do sy-
tosti, ale zároveň i zde probleskuje všudy přítomná tragika našeho bytí. V povídkách 
Čím se liší tato noc, zasazených do různých historických dob, krom té závěrečné ani 
jedna nedopadne dobře. Irena Dousková tu odkrývá vzorce mnoha základních lid-
ských pudů, včetně stěžejního pudu sebezáchovy, kterým se často ospravedlňujeme, 
a následků jeho uposlechnutí. Autorka svým dosavadním dílem vlastně konstatuje, že 
život nebývá spravedlivý a je třeba s tím počítat. Jeho tíži a existenciální obavu z něj 
vyjádřila i básnickou sbírkou Bez Karkulky. Podle jejího scénáře vznikla však i krásná 
vánoční pohádka Micimutr, velmi úspěšná, laskavá a s dobrým koncem.

VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno –  Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz •  G www.facebook.com/ck.vtt

Kypr • Řecko
řecké ostrovy

Pobytové zájezdy u moře  Děti od 6 990 Kč
Svozy ZDARMA až z 88 míst ČR na/z letiště v Praze. Komplexní cestovní pojištění v ceně

Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)
Kréta 28.05. – 08.06. 12 ST BS 9 990
Kypr 30.05. – 09.06. 11 H3* PP 14 990
Rhodos 30.05. – 09.06. 11 H2+* PP+ 11 990
Rhodos 30.05. – 09.06. 11 H3* ALL 12 990
Karpathos 31.05. – 10.06. 11 ST 2* BS 10 990
Karpathos 31.05. – 10.06. 11 H3* SN 15 490
Thassos z Prahy i Brna 06.06. – 16.06. 11 H3* PP 11 990
Pierie – Olympská riviéra 06.06. – 16.06. 11 ST BS 9 990
Pierie – Olympská riviéra 06.06. – 16.06. 11 H2+* PP+ 14 990
Peloponés 06.06. – 16.06. 11 H2+* PP 13 790
Chalkidiki 06.06. – 16.06. 11 H2+* PP 13 490
Zakynthos z Brna 07.06. – 17.06. 11 ST BS 9 990
Zakynthos z Brna 07.06. – 17.06. 11 H3* PP 13 990
Kréta 08.06. – 18.06. 11 ST BS 10 990 
Chania 08.06. – 18.06. 11 H3* PP 14 990
Zakynthos 08.06. – 18.06. 11 H3* PP 13 990
Zakynthos 08.06. – 18.06. 11 H3* ALL 15 490
Poznávací zájezdy
KRÉTA 28.05. – 06.06. 12 H4* PP 17 490
Dotované zájezdy nejen pro seniory
KYPR 23.05. – 30.05. 8 H3* PP+ 13 290 
H – hotel, ST – studio,  BS – bez stravy, PP – polopenze, PP+ – s nápojem u večeře, AL – all inclusive
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	3.,	18.		Sluha	dvou	pánů	 	 Č
	4.	 Naši	furianti	 Č
	5.	 ANdreA	ChéNier	1. premiéra	 O
	6.	 ANdreA	ChéNier	2. premiéra	 O
	7.	 Manon	Lescaut	 Č
	8.	 Libuše	 17.00	 O
	9.	 V	rytmu	swingu	buší	srdce	mé	 Č
	10.,	27.		Andrea	Chénier	 O
	11.,	24.		Manon	Lescaut	 Č
	14.	 Strakonický	dudák	 14.00	 Č
	15.		Opera	nás	baví	–	B.	Martinů	a	V.	Novák	 11.00
	 	 Juliette	(Snář)	 19.00	 O
	17.,	19.		Z	mrtvého	domu	 O
	20.	 Slavík	/	Jolanta	 O
	21.	 Ze	života	hmyzu	 Č
	22.	 V	rytmu	swingu	buší	srdce	mé	 14.00,	19.00	 Č
	23.	 Z	mrtvého	domu	 O
	26.	 Prodaná	nevěsta	 O
	28.	 Nová	krev	–	Výprava	 17.00	 Č
	29.	 Prodaná	nevěsta	 15.00	 O
	31.	 Strakonický	dudák	 Č

STÁTNÍ	OPerA
	1.,	3.,	29.		die	Zauberflöte	(Kouzelná	flétna)	 O
	4.		Ballettissimo	 B
	5.	 Turandot	 O
	6.	 La	traviata	 O
	7.,	14.		Sněhová	královna	 14.00,	19.00	 B
	10.	 Jeníček	a	Mařenka	 11.00	 O
	11.	 La	bohème	(Bohéma)	 O
	12.	25.		romeo	a	Julie	(roméo	et	Juliette)	 O
	13.,	26.		Nabucco	 O
	15.	 il	barbiere	di	Siviglia	(Lazebník	sevillský)	 O
	19.	 Macbeth	 O
	20.		Ballettissimo	 B
	21.	 Aida	 O
	22.	 Madama	Butterfly	 O
	27.	 Tosca	 O
	28.	 Carmen	 O

STAVOVSKé	diVAdLO
	2.,	16.,	20.		Audience	u	královny	 Č
	3.,	13.		Le	nozze	di	Figaro	(Figarova	svatba)	 O
	4.	 Kámen	 Č
	5.,	27.		Modrý	pták	 18.00	 Č
	6.	 dáma	s	kaméliemi	Mor. divadlo Olomouc	 B
	7.	 Vítej	na	světě BBP	 14.00,	18.00	 B
	8.		Othello,	benátský	mouřenín	 14.00	 Č
	9.,	24.		don	Giovanni	 O
	10.	 Les	 Č
	11.	 Jako	břitva	(Němcová)	 Č
	12.	 Popelka	(La	Cenerentola)	 O
	14.,	31.		Jedenácté	přikázání	 Č
	15.		Oliver	Twist	BB	 14.00,	18.00	 B
	17.		Othello,	benátský	mouřenín	 Č
	18.,	28.		Únos	ze	serailu	 O
	19.	 Jako	břitva	(Němcová)	 Č
	21.	 Modrý	pták	 14.00	 Č
	22.	 Valmont	 B
	25.	 Mikve	 Č
	26.	 Oliver	Twist	BB	 B
	30.	 Absolventské	představení	2016		

Taneční	centrum	Praha	 B
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

NOVÁ	SCéNA
	1.	 The	Tap	Tap:	Nefňuka	 19.00
	2.,16.		Zemětřesení	v	Londýně	 Č
	3.,	19.		Láska	a	informace	 Č
	4.,	5.,	6.		Malý	princ	Lm
	7.	 Malý	princ	Lm	 14.00,	17.00
	8.	 Mirage	(420PeOPLe)
	10.		Ohlušující	pach	bílé	 Č
	11.	 Cocktail	012	–	The	Best	of Lm
	12.,	25.		Spolu/Sami	 Č
	13.	 Legendy	magické	Prahy	Lm
	14.	 Legendy	magické	Prahy	Lm	 17.00,	20.00
	15.	 Legendy	magické	Prahy	Lm/derniéra	 17.00
	17.		OhAd	NAhAriN:	decadance	 B
	18.	 Po	sametu	derniéra Č
	20.	 Kouzelný	cirkus	Lm
	21.	 Kouzelný	cirkus	Lm 17.00,	20.00
	22.	 Vidím	nevidím Lm 17.00
	23.	 Z	prachu	hvězd derniéra	 Č
	24.	 Strasti	života	derniéra	 Č
	26.	 exPeriMeNT	MyšÍ	rÁJ	premiéra	 Č
	27.,	28.			Cocktail	012	–	The	Best	of	Lm
	29.	 detektiv	Lupa	a	tajemná	věž	SD	 17.00
	 	 experiment	myší	ráj	 20.00	 Č

Začátky představení v 20.00, není-li uvedeno jinak.
Č činohra, B balet, O opera, K koncert,  
Lm Laterna magika, BBP Baby Balet Praha, 	

BB Bohemia Balet, SD Studio Damúza

Národní	třída	28,	Praha	1	
221	105	225.	Pokladna	oteví-
rá	vždy	1	hodinu	před	začátkem	
prvního	představení.		
www.evald.cz

Kino	evald
1.	 PrO	dĚTi	Příběh	lesa	 15.00
1.	 Teorie	tygra	 17.00
1.	 Jak	se	zbavit	nevěsty	 19.00
1.	 Kolonie	 21.00
2.	 BiO	SeNiOr	Polednice	 15.00
2.,	3.,	4.		Ani	ve	snu!	premiéra	 17.00
2.,	3.,	4.		Jak	básníci	čekají	na	zázrak	 18.45
2.,	3.,	4.		Boj	premiéra	 21.00
3.	 BiO	SeNiOr	rodinný	film	 15.00
4.	 BiO	SeNiOr	dánská	dívka	 14.30
Další program na: www.evald.cz

Kino Atlas malý sál
1.	 PrO	dĚTi	Pat	a	Mat	ve	filmu	 15.30
1.	 Už	je	tady	zas	 18.00
1.	 Spotlight	 20.30
2.,	3.		Orel	eddie	 18.00
2.,	3.,	4.		Vzpomeň	si	premiéra	 20.30
4.	 BiO	SeNiOr	dvojníci	 15.30
Kino Atlas velký sál
1.	 PrO	dĚTi	Bella	a	Sebastian:	
			dobrodružství	pokračuje	 15.00
1.	 Ani	ve	snu!	 17.30
1.	 Lovec:	Zimní	válka	 20.00
2.,	3.		Teorie	tygra	 17.30	
2.	 Jak	se	zbavit	nevěsty	premiéra	 20.00
3.	 BiO	SeNiOr	Teorie	tygra	 15.30
3.	 Jak	se	zbavit	nevěsty	 20.00
4.	 Jak	se	zbavit	nevěsty	 17.30
Další program na: www.kinoatlas.cz

Vodičkova	36,	110	00	Praha	1,	736	431	503,	224	216	972-3,	
kino@lucerna.cz,	www.lucerna.cz

1.		Kniha džunglí 3D,	USA,	česká	verze
1.		Saulův syn,	Maďarsko
1.		Ani ve snu,	Čr/Sr
1.		Boj,	dánsko
1.-3.		Carol,	USA
1.-8.,	13.-14.,	23.-30.		Jak se zbavit nevěsty,	Čr
1.-31.		Já, Olga Hepnarová,	Čr	
2.-4.		Eva Nová,	Sr
2.,	11.		Dánská dívka,	GB
2.-24.		V paprscích slunce,	rusko/Čr
3.,	5.,	7.,	9.-18.,	22.-25.		Teorie tygra,	Čr
5.-18.,	26.-31.		Belmondo,	Francie
5.,	7.-18.		Tajemství divadla sklep,	Čr
5.-12.		Naše malá sestra,	Francie
7.-8.		Řachanda,	Čr
12.-15.,	20.,	23.-25.		Vzpomeň si,	Kanada
12.-17.,	20.-22.		Moje matka,	itálie/Francie
13.		Už je tady zas,	itálie/Francie
14.-15.,	21.-22.,	28.-29.		Angry Birds ve filmu,		
							USA,	česká	verze
16.,	22.-23.		Lída Baarová,	Čr
19.-25.		Lagerfeld - důvěrné,	Francie
19.-22.		Svátek matek,	USA
23.		Ma Ma,	španělsko
26.-30.		Maggie	má plán,	USA
26.-31.		Michel Gondry: Mikrob a Gasoil,	Francie
27.-29.		Alenka v říši divů: Za zrcadlem,	USA,		
							české	titulky
28.-29.		Alenka v říši divů: Za zrcadlem,	USA,		
								česká	verze
1.  Bolšoj balet: Giselle
Představení	nejlepšího	současného	baletního	souboru	
světa	z	Velkého	divadla	v	Moskvě.
7.-13.  Svět knihy ve filmu
Přehlídka	nejlepších	filmových	zpracování	úspěšných	
knižních	předloh	z	poslední	doby.
15.  Jonas Kaufmann: Večer s Puccinim
Záznam	koncertu	světového	pěvce	v	italské	opeře		
La	Scala.
16.  Legendy: Vetřelci 3   
Legendární	film	v	prodloužené	verzi	znovu	na	velkém	
plátně!
17.  Ladies Movie Night: Svátek matek 
Projekce	filmu	v	předpremiéře	s	dárky,	hosty		
a	bohatou	tombolou.
20.-22.  Vietnamský filmový týden
Festival	současných	vietnamských	filmů.
30.  The Dressmaker
Speciální	projekce	skvělého	australského	filmu		
s	Kate	Winslet.

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY:
	 1.	 Bolšoj	Balet.	Giselle	-	sleva	50,-	Kč	 19.00
	 2.	 Jak	se	zbavit	nevěsty,	Čr	 13.30
	 4.	 eva	Nová,	Sr/Čr	/Senior	Art/	 13.30
	 9.	 Teorie	tygra,	Čr	 13.30
	11.	Naše	malá	sestra	(Umimachi	diary),		
	 	 Japonsko	/Senior	Art/	 13.30
	13.	Už	je	tady	zas!	(er	ist	wieder	da),	SrN	 13.30
	15.	Jonas	Kaufmann.	Večer	s	Puccinim		
	 	 záznam	koncertu	-	sleva	50,-	Kč	 16.00
	16.	Lída	Baarová,	Čr/Sr	 13.30
	18.	Tajemství	divadla	Sklep	aneb	Manuál		
	 	 na	záchranu	světa,	Čr	/Senior	Art/	 13.30
	20.	Vzpomeň	si	(remember),	Kanada	 13.30
	23.	Ma	Ma,	španělsko	 13.30
	25.	Lagerfeld	-	důvěrně	(Lagerfeld	Confidential),		
	 	 Francie	/Senior	Art/	 13.30
	27.	Belmondo,	Francie	 13.30
	30.	Maggie	má	plán	(Maggie‘s	Plan),	USA	 13.30
1.	6.	Michel	Gondry.	Mikrob	a	Gasoil		
	 	 (Microbe	et	Gasoil),	Francie	/Senior	Art/	 13.30

PLACENÁ INZERCE

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7

tel.: 233 383 745
scarabeus@galeriescarabeus.cz

www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11–18 hod. 

Součástí výstav je stálá expozice 
Muzea kávy Alchymista.

Textilní umění 2016
6. 5. – 19. 6.

Vystavují členky Sdružení textilních výtvarníků: 
E. Gálová, J. Handzelová, J. Hartlová,  

M. Horváthová, M. Jarkovská,  L. Kaprasová,  
S. Losová, M. Mikušová, K. Pirklová,  

B. Pýchová, V. Šolcová, M. Tomášová,  
M. Vaňková.

Osobnosti od A do Z

Obecní	dům,	
	 	 Nám.	republiky	5,	Praha	1	

po–pá	10–18,	222	002	336,	
pokladna@fok.cz,		

www.fok.cz
Kostel sv. Šimona a Judy 

 3. HUDBA RENESANČNÍ PRAHY	 19.30
	 	 JACOB HANDL-GALLUS 
  MUSICA NOVA ENSEMBLE 
  Lucien KANDEL	|	umělecký	vedoucí
		Smetanova síň, Obecní dům	
	 4., 5.  SHAKESPEARE V HUDBĚ	 19.30
  VÁCLAV TROJAN Sen	noci	svatojánské,		

suita	z	filmu	(výběr)
	 	 FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Sen	noci	

svatojánské	op.	61	(výběr), Koncert	pro	klavír		
a	orchestr	č.	1	g	moll	op.	25

  BEDŘICH SMETANA richard	iii.,	
symfonická	báseň	op.	11

	 	 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ romeo	a	Julie,	
fantazie-předehra

	 	 Ronald BRAUTIGAM	|	klavír
	 	 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Petr ALTRICHTER	|	dirigent
		Staroměstské náměstí
	11.	NOC NA KARLŠTEJNĚ 17.00
  Open	air	koncert	na	Staroměstském	náměstí	k	poctě	

Karla	iV.	s	podtitulem	„Noc	na	Karlštejně“
	 	 HECTOR BERLIOZ	Římský	karneval,	předehra
	 	 OTTORINO RESPIGHI	Římské	pinie	(výběr)
	 	 BEDŘICH SMETANA	Vyšehrad,	symfonická	báseň		

z	cyklu	Má	vlast
	 	 RICHARD WAGNER Mistři	pěvci	norimberští,		

předehra	k	opeře
  KAREL SVOBODA	Noc	na	Karlštejně,	hudba	k	filmu	

(výběr)	–		arr.	Martin	hybler
	 	 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Petr ALTRICHTER	|	dirigent
	 	 Alfred STREJČEK	|	průvodní	slovo	

Koncert duchovní hudby
Pátý	koncert	cyklu	duchovní	hudby

Te Deum laudamus
v	kostele	Panny	Marie	pod	Řetězem,	P	1,	Lázeňská	ulice

v úterý 17. 5. 2016 v 18.00,  vstup volný

Program:	A.	Gabrieli,	S.	Bertoldo,	G.	Gorczycki,	,	A.	Lotti,		
A.	V.	Michna,	d.	Buxtehude,	M.	Praetorius,	M.	Pšenička.

Účinkují	Čeští	madrigalisté,		
M.	Pšenička	–	varhany,	řídí	V.	hádková.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pořádá 
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, 

Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory 
Městské části Praha 1. 

C h o d o v s k á  t v r z 
Kulturní	Jižní	Město	o.p.s.
Ledvinova	9,	Praha	4,	267	914	831,		
info@chodovskatvrz.cz;	www.chodovskatvrz.cz

Koncerty
	 2.	Kytara na Chodovské tvrzi (zdarma)	 18.30
	 	 koncert	žáků	ZUš	Jižní	Město	
	 5.	Two Horses	(100/70	Kč)	 19.00
	 	 J.	hůla	a	J.	Kysela	zahrají	a	zazpívají	jazzové		

standardy	a	filmové	melodie	
	 7.	Shalosh	(200	Kč	objednavka@jmw.cz/	

250	Kč	na	místě)	 19.30
	 	 mladé	jazzové	trio	působící	v	izraeli	i	New	yorku
	11.	Duo ECO	(150/100	Kč)	 19.30
	 	 e.	Franců	a	P.	roubíčková	Franců	zahrají	díla		

W.	A.	Mozarta,	A.	dvořáka,	J.	haydna	ad.
	13.	Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá	(240/200	Kč)	 19.00
	 	 známý	herec	objevil	ve	spojení	s	d.	Vokatou		

svůj	hudebně-rockerský	potenciál
	16.	Oktet	(120/80	Kč)	 19.00
			 	 vokální	koncert	nabídne	úpravy	populárních		

skladeb,	spirituály,	ale	také	lidové	písně		
nejrůznější	provenience	

	18.	Šansony na tvrzi	(130/100	Kč)	 18.00
	 	 pravidelná	hudební	setkání	s	M.	Jírou		

a	jeho	vzácnými	hosty
	23.	Absolventský koncert ZUŠ Jižní Město		

(zdarma)	 18.30
	26.	Šarbilach	(120/80	Kč)	 17.00
	 	 známý	orchestr	naplní	nádvoří	tvrze		

židovskou	hudbou	plnou	energie	
  Pohádky
 8.	Pohádky zahradníčka Pepina	(50	Kč)	 15.00
		Ostatní/ kurzy/ dílny
 3.	Výtvarné kurzy	pokračují	každý	týden	od	út	do	so.	

Nutnár	ezervace:	dovedeme@email.cz	či	sms	a	
záznamník:	720	213	120,	informace:	www.dovedeme.cz

	 7.	Storytelling (zdarma) 15.00
	 	 vyprávění,	hry	a	procházka	s	odkrýváním	tajemství	

Chodovské	tvrze	i	Jižního	Města,	pro	rodiny	s	dětmi	
 12.	Král Karel, růže mezi drahokamy	(60/40	Kč)	 17.00
	 	 přednáška	J.	Bartoně	o	zajímavostech	ze	života	a	

doby	Karla	iV.	
	19.	Klubové	kino	(KiChoT):	Limonádový Joe  

aneb Koňská opera (60/40	Kč)	 19.00
 24.	Radkin Honzák:  

Všichni žijem´ v blázinci (60/40	Kč)	 18.00	
	 	 známý	psychiatr	radí,	jak	přežít	současnost	
Výstavy                                      
út	–	ne	13.00	–	19.00,	(50	Kč/30	Kč,	v	den	koncertu	
s	platnou	vstupenkou	zdarma)

		4.-27.  Malá	a	Velká	galerie	  
Spolek pražských výtvarných umělců	–	obrazy,	
sochy,	grafika	aj.

rezervace	vstupenek	
257	320	421	

pokladna@napradle.cz	
www.napradle.cz	

Besední	3,	Praha	1

	 1.	Studentská	Thálie	2016	nominace	 16.00
	 6.	Až	za	hrob	 20.00
	 7.	Až	za	hrob	 18.00
	10.	Jidáši,	kam	jdeš?	 20.00
	11.	Studentská	Thálie	2016	Finále		

a	Setkání	s	tvůrci	 16.00,	19.00
	12.		Nepropadejte	panice!	
	13.	Much	Ado	About	Nothing	 16.30,	20.00
	16.	Nepropadejte	panice!	
	18.	Kjógeny	 19.00
	20.	Obec	překladatelů1	
	21.	13	ženských	tváří	 19.00
	22.	Obec	překladatelů
	23.	Modrá	krev	 10.00,	19.00
	26.	improvizační	show	divadla	Bafni	
	31.	Fringe	Festival	Praha	-	15.	ročník	

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Pražské jaro 2016! Singapore Symphony Orchestra
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Emil Škoda
Emil Škoda se narodil 18. listopadu 1839 v rodině plzeňského lékaře a říšského po-
slance Františka Škody, který se honosil rytířským titulem, stejně jako později i jeho 
syn. Děd Jan Škoda byl mistrem kovářem a zaměstnával asi dvacet dělníků. Škodovi 
se neodříkali českého původu a trvali i na háčku nad iniciálou příjmení, avšak přede-
vším se považovali za loajální občany Rakousko-Uherska. 
Díky rodinné podpoře a zázemí mohl Emil 
navštěvovat vysoké školy jak v Praze, tak 
i v Německu. Sbírání zkušeností se mu 
dostalo ve vyspělých evropských zemích. 
Po návratu do Čech dostal nabídku od 
rodiny Valdštejnů na vedení jejich firmy. 
Mladý inženýr tuto nabídku přijal a nastoupil 
do závodu, který čítal něco přes třicet 
dělníků. Vyráběly se zde stroje a nástroje 
pro zemědělství, pivovary a lihovary. Škoda 
ale tušil, že firma potřebuje změnu a hlavně 
investice, majitelé však na jeho rady a 
doporučení nechtěli dát. Střet názorů 
vyústil v nestandardní řešení. Emil Škoda 
12. 6. 1869 firmu koupil za 167 642 zlatých. 
Musel složit hotovost 100 000 zlatých a to 
řádně zahýbalo s rodinnými financemi.

Krátce po převzetí firmy postavil novou 
slévárnu železa a kovů, napojil továrny na 
železnici, zrekonstruoval stávající provozy 
a hledal nové pozemky. Již na začátku 
své kariéry Škoda věřil, že nadcházející 
průmyslová revoluce potřebuje kvalitní 
ocel, moderní války zase technické zbraně, 
a že časy malých továren ve strojírenství již 
končí. Aktuálnost a naléhavost tohoto stavu 
věcí si v tehdejším mocnářství uvědomoval 
jen málokdo. Prusko-francouzská válka 
a americká občanská válka ukázaly, že 
současný konflikt je především soubojem 
strojů. A tak Škoda vsadil na zbraně. Ty ze 
Škodovky se staly světovým pojmem a od 
té doby nebylo války, jíž by se – mnohdy 
na obou stranách – nezúčastnily. Bitevní 
lodě Viribus Unitis, Tegetthoff, Prinz Eugen 
a Szent István měly prakticky veškerou 
hlavní výzbroj z Plzně, stejně tak jako další 
plavidla u „Kriegsmarine“. Těmto zbraním 
se kvalitou mohl rovnat jen německý 

Krupp. Škodovka se ale orientovala i na 
další oblasti, ať již na stroje parní, důlní a 
hutní zařízení, čerpadla a mnoho dalších 
výrobků.

Emil Škoda začal pociťovat, že doba 
si žádá silnou účast bank na podnikání a 
tak roku 1899 vznikla akciová společnost 
s počátečním kapitálem 25 mil. tehdejších 
korun, a kromě něj se dalšími podílníky 
staly Kreditní banka a Česká eskomptní 
banka. Škoda zůstal generálním ředitelem 
a získal akcie za 13 mil. korun, ale současně 
převzal i značná pasiva. Příznivější dobu 
však bohužel už nezažil, zemřel 8. srpna 
1900 ve vlaku poblíž Selzthalu ve Štýrsku. 
Pochován je na Mikulášském hřbitově 
v Plzni. Jeho hrob s nápisem Emil Ritter von 
Skoda zdobí náhrobek italského sochaře 
Raffaella Romanelliho. 

Ani jeho odchod však nemohl zastavit 
dobře rozjetý podnik. Společnost patřila 
k jedné z předních světových zbrojovek, 
která však současně dokázala modernizovat 
sortiment. Na prahu 20. století to byly 
turbíny, plynové motory následovaly klikové 
hřídele. Později přišly na řadu automobily. 
Od roku 1923 se výrobky začaly objevovat 
se známou značkou okřídleného šípu.

Po světové hospodářské krizi přišla 
válka, začlenění do Hermann-Göring-
Werke a následný ničivý spojenecký nálet 
v dubnu 1945. Po znárodnění byl podnik 
rozdělen na mnoho menších podniků, které 
se ocitly pod vedením RVHP. Značka však 
i po rozpadu východního bloku a v nových 
podmínkách nezanikla. Přímého nástupce 
někdejší Škodovky představuje dnes 
Škoda Holding a.s. se sídlem v Plzni.

VM

Pražské jaro 2016
Open air přenos zahajovacího koncertu festivalu 
12. 5., Park na Kampě, od 17.00 do 22.00
Relaxujte, piknikujte a nechte se hýčkat hudebním 
a artistickým uměním! Mezinárodní hudební festival 
Pražské jaro, Mezinárodní festival nového cirkusu a 
divadla Letní Letná, Česká telekomunikační infrastruk-
tura a.s. (CETIN) a Česká televize vás zvou 12. květ-
na do parku na Kampě. Těšit se můžete na promítání, 
artistické výkony z produkce Losers Cirque Compa-
ny a vzdušnou akrobacii Cirkusu TeTy a vrchol večera, 
přímý přenos zahajovacího koncertu 71. ročníku Praž-
ského jara z Obecního domu v podání České filhar-
monie a Paava Järviho! Akce se koná za každého počasí. Sezení na trávě. Deky a (pod)
sedátka doporučujeme s sebou. Přímo na místě možnost zakoupit chutné občerstvení 
v piknikovém stylu! Vstup volný.
Akce pro veřejnost v InfoCentru Pražského jara  
od 17. do 31. 5., každý den od 10.00 do 20.00 
Na Hradčanském náměstí se slavnostně a s překvapením 17. května v 16.00 otevře In-
foCentrum Pražského jara, ve kterém až do 31. května získáte nejen aktuální informace 
o festivalu, ale můžete se osobně zapojit do celé řady akcí, které pro vás Pražské jaro při-
pravuje. Autogramiády s umělci, večerní promítání, sobotní hudební procházky Prahou, 
živá vysílání Českého rozhlasu a České televize, soutěže o festivalové vstupenky a mno-
ho dalšího! Program na www.festival.cz/infocentrum2016.

Paavo Järvi; foto © Kaupo Kikkas

PREMIÉRY
Divadlo v Dlouhé
21. 5. v 19.00
Henrik Ibsen: Heda Gablerová
Uzdravující nenávist k současnosti, kte-
rá ani dítě v matčině lůně nešetří. Ibseno-
va metoda zbavování se jedu vybrousila  
v Hedě téměř dokonalý diamant prázdnoty. 
Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, K. Sedláč-
ková-Oltová, J. Pokorná, M. Hanuš,  
R. Mikluš, režie J. Nebeský 

Hudba bez hranic  
u dominikánů, koncert č. 1

Martinů Strings Prague  
pod vedením J. Šonského

B. Dobozy (Maďarsko) – cembalo;  
J. Šonský (Švédsko/ČR) – housle 

Barokní refektář dominikánů, Jilská 7a, P 1
24. května od 19.30; vstupné dobrovolné
J. A. Benda – Koncert g moll pro cembalo a smyčce 

Miklós Maros – Vice-concertino pro cembalo,  
housle a smyčce – česká premiéra

Antonín Dvořák – Serenáda pro smyčce    
Koncert podpořili: Nadace Život umělce,  

MČ Praha 1, Hungariatour 
Pořádají: České kořeny a Dominikánská 8 

Městská knihovna Praha 1 
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111

po–čt 12.00–17.00  
Program v květnu; začátky v 17.17 

11.  Mír v Izraeli autorské čtení Jana  
Kovanice doprovázené promítáním  
a autogramiádou.

18.  Největší revoluce v dějinách jídla 
přednáška PhDr. F. Vrbenské Zábavné  
příběhy a neobvyklé recepty

4. – 25.  Vaňkova skrumáž výstava  
počítačové grafiky Tomáše Vaňka

Otevřeno v provozní době, vstup volný.
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Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1 
Pokladna 222 996 114, popá 11–19, so 14–19, ne hodinu  
před představením, rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,  
v síti Ticketpro a Ticketportal,www.mestskadivadlaprazska.cz

 2. Bedřich Smetana: The Greatest Hits 
 3. Bylo nás pět  pro školy 11.00
 4. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 
 5. Drž mě pevně, miluj mě zlehka 
 6. Bylo nás pět + prohlídka zákulisí 
 7. Shirley Valentine 17.00
 8. Deštivé dny  pronájem* Divadlo Ungelt 
 9. Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí 
 10. Romulus Veliký 
 11. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí 
 12. Král Lear  derniéra 
 13. V+W Revue  pro KMD 15.00
  V+W Revue 19.00
 14. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí 17.00
 15. Timeline  pronájem* Irish Dance Center Vienna 17.00
 16. Na miskách vah  + prohlídka zákulisí 
 17. Dobře rozehraná partie + prohlídka zákulisí 
 18. Shanghai Kunqu Opera Troupe  pronájem*  

Pražské jaro 20.00
 19. Vím, že víš, že vím… 
 20. Shirley Valentine 
 21. Proč muži neposlouchají a ženy neumí  

číst v mapách 17.00
 23. Holky z kalendáře  100. repríza 
 24. V+W Revue 
 25. Romulus Veliký 
 26. Na miskách vah 
 27. Sen čarovné noci  derniéra 
 28. Listopad 
 30. Vím, že víš, že vím… 
 31. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 
   
  

 3. Tanec smrti 
 7. Herecký kurz pro neherce II. 10.00
 13. Pěna dní  pronájem* Sumus, pro seniory 11.00
   
  

 2. Věštkyně, vraždy a jasnovidci  pro školy 10.00
  Věštkyně, vraždy a jasnovidci + prohlídka zákulisí 
 3. Molly Sweeney 
 4. Noc bláznů  zadáno 
 5. Romantický víkend  pronájem* 
 6. Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka zákulisí 
 7. Želary 17.00
  Čarodějné soirée aneb Lehce okultní seance  

čarodějek, které unikly dubnovému pálení 21.00
 9. Důkaz 
 10. Burundanga + setkání s tvůrci po představení 
 11. Sebevrah derniéra 
 12. Happy End + prohlídka zákulisí 
 13. Veterán 
 14. Kancl 17.00
 17. Noc bláznů + prohlídka zákulisí 
 18. Hráči 
 19. Hodina před svatbou 
 20. Věštkyně, vraždy a jasnovidci 
 21. Noc bláznů  předpl. sk. D 17.00
 23. Kancl 
 24. Důkaz 
 25. Happy End 
 26. Kdo se bojí Virginie Woolfové? 
 27. Oddací list 
 28. Noc bláznů 
 29. Gospel Time Party Zuzany Stirské  pronájem* 
 30. Hodina před svatbou 
 31. Molly Sweeney 

  *tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není li uvedeno jinak.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;  
Pokladna: 222 326 843, 608 327 107;  
rezervace@divadlovceletne.cz;  e-mailová rezervace se stává 
platnou po našem potvrzení.

KAŠPAR 
 9. Višňový sad 
 10. Mrzák Inishmaanský 
 11. Klec 
 14. O políbeném drakovi 14.30, 16.30
 15. O políbeném drakovi 14.30, 16.30
 16. Dopisy  premiéra 
 17. Draci noci & spol. 
 18. Draci noci & spol. 
 19. Dopisy 22.15
 21. O políbeném drakovi 14.30, 16.30
 22. Iluze  veřejná zkouška 18.00
 23. Terminus 
 24. Růže pro Algernon 
 31. Mikulášovy prázdniny 18.00
KAŠPAR / BYTOVÉ DIVADLO  

 17. Sirotci 
 18. Sirotci 
SPOLEČNOST DR. KRÁSY   

 2. Píseň písní / Kiss me! 
DIVADLO NA HRANĚ   

 3. Hard Problem / Obtížný problém 
TATA BOJS   

 4. koncert 20.00
IRSKÝ MÁJ   

 6. Pod jednou střechou VI.  19.00
  Májová hudební kavárna 21.00
 7. Májové dílny 10.00
  Ochutnávka whisky klubu Whisky & Kilt 18.00
  Májová hudební kavárna 19.00
  koncert kapely FLEADH 20.00
 8. Májový trojBOJ 10.00
  Obr Finn /Divadlo KRAB/ 15.00
  Májová hudební kavárna 16.00
  Májová hudební kavárna 18.30
  Večeře s irskými autory  19.00
BUCHTY A LOUTKY   

 19. Psycho Reloaded 19.00
 20. Čelisti Reloaded 19.00
VESELÉ SKOKY  

 25. Edgar Allan Pú: Havran
 26. Na hlavu!
KAMARÁDI NACVIČENÝCH SCÉNEK  

 27. Divadelní show
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak

Dlouhá třída 39, Praha 1 
pokladna po–pá 9–19, 221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

 2. Mnoho povyku pro nic 
 3. Oblomov 
 4. Lhář 
 5. Lidská tragikomedie 
 6. Kabaret Kainar - Kainar 
 9. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách 
 10. Oněgin byl Rusák 18.30
 11. Oblomov 
 17. Kabaret Kainar - Kainar 
 19. Deň, kedy zomrel Gagarin  Krátká Dlouhá 
 20. Heda Gablerová  veřejná generálka 11.00
 21. Heda Gablerová  premiéra 
 22. O líné babičce 17.00
 23. S úsměvy idiotů 
 24. Oblomov 
 25. Heda Gablerová 
 26. Mnoho povyku pro nic  zadáno 
 27. Deň, kedy zomrel Gagarin  Krátká Dlouhá 
 28. Hmyz jde po cestě  host Taneční divadlo BUFO 19.30
 29. Kabaret Kainar - Kainar 
 30. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách 
 31. 407 gramů z Bohumila Hrabala 

Začátky představení v 19.00, není li uvedeno jinak.

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 296 222 123, 
www.cinoherniklub.cz

 2. Americký bizon
 3. Bratři Karamazovi
 4. Ženitba ČK uvádí
 5. Léda (Manželskonemanželská povídka)
 6. Tramvaj do stanice Touha 19.00
 7. Ujetá ruka
 8. Osiřelý západ
 10. Před západem slunce
 11. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
 12. Zrada
 13. Dámský krejčí
 14. Americký bizon
 15. Sexuální perverze v Chicagu
 16. Bůh masakru
 17. Bůh masakru
 18. Léda (Manželskonemanželská povídka)
 20. Ujetá ruka
 21. Maska a tvář
 22. Hrdina západu ČK uvádí
 23. Svatba pozdního léta
 24. Ptákovina
 26. Dámský krejčí
 27. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 28. Bratři Karamazovi
 29. Holka odjinud ČK uvádí
 30. Svatba pozdního léta
 31. Impresário ze Smyrny

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5, www.svandovodivadlo.cz 
pokladna@svandovodivadlo.cz; pokladna: po–pá 14.00 – 20.00,  
so, ne, svátky 2 hodiny před začátkem představení, v den zahájení 
předprodeje 11.00 – 20.00; vstupenky: 257 318 666, 257 321 334

 2., 7., 21.  CRY BABY CRY
 2., 21.  Baal
 3., 30.  Misantrop
 3. Šoa 
 4. Zabít Johnnyho Glendenninga titulky pro neslyšící
 4., 20.  Dioptrie růžových brýlí
 5., 10., 31.  Kdo je tady ředitel?
 5. Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují aneb  

Děvky od Arbesa poslední uvedení v sezoně
 6., 20.  Kurz negativního myšlení
 6. Zmoudření Dona Quijota Divadlo Spektákl
 9. Chaplinovy děti Divadlo Spektákl 
 10., 31.  Just! Impro show Just! Impro
 12., 25.  Popeláři
 12. Hrůza v Brně premiéra/Buchty a loutky
 13. Proměna
 13., 27.  Pankrác ’45
 14. Čelisti Reloaded Buchty a loutky
 16., 26.   Hamlet
 16. Možná že odcházíme
 17. Michal Hrůza divadelní tour – Hrůza v divadle  

koncert 19.30
 17. Protest/Rest
 18. Betonová zahrada poslední uvedení v sezoně
 18. Hrůza v Brně Buchty a loutky
 19. Řemeslníci
 19. Jan Šibík Scénické rozhovory
 23. Země Lhostejnost
 24. Lordi Sergeart
 25. I obešel já polí pět Divadlo U stolu
 26. Slečna Julie Divadlo U stolu
 30. Maryšo! Evo! Dom! Divadlo Spektákl
PRO DĚTI

 1., 8.  Tři mušketýři DDS 17.00
 15. Žabák Valentýn Buchty a loutky 15.00
 22. Myši patří do nebe Loutky v nemocnici 15.00
 28. Norská pohádka Buchty a loutky 15.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dejvická 38, Praha 6,
pokladna po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00  
(do 19.00 hrajeme-li) so/ne – 9.30–11.30 a 12.00–17.00 
(hrajeme-li). tel. : 224 316 784, 607 911 458, 224 316 186, 
607 057 459, dsh@volny.cz , www.spejbl-hurvinek.cz

 2. Koncert pro největšího Čecha karla IV a nej- 
 menšího Čecha Hurvínka I. Forum Karlín 19.00

 4., 5., 6., 10., 11. Hurvínkova cesta do Tramtárie 10.00
 7. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00, 16.30
 8. Hurvínkova cesta do Tramtárie 10.30, 14.00
 13. 5.– 26. 6. výstava – 90 let s Hurvínkem  

 Staroměstská radnice 
 12., 13., 17., 18. Hurvínek mezi osly 10.00
 14. Hurvínek mezi osly 14.00, 16.30
 15. Hurvínek mezi osly 10.30, 14.00
 19., 20., 24., 25.. Hurvínkova nebesíčka 10.00
 21. Hurvínkova nebesíčka 14.00
 25. Hurvínkova nebesíčka 10.00
 26., 27., 31. Hurvínkův popletený víkend 10.00
 28., 29. Hurvínkův popletený víkend 14.00

Pro dospělé 
 11. Spejbl versus Drákula 19.00
 18. Spejblovo hudební zmatiné 19.00
 25. Dějiny kontra Spejbl 19.00

Rytířská 31, Praha 1 
info@divadlovrytirske.cz, www.divadlovrytirske.cz 
Pokladna a rezervace vstupenek:. 725 830 655, pokladna@divadlovrytirske.cz  
otevřeno po–pá 12.00–19 00, hromadné objednávky: 606 021 748 nebo 
obchodni@divadlovrytirske.cz, Vstupenky on-line: www.divadlovrytirske.cz 
nebo také v síti Ticket Art, včetně CK ČEDOK. Vybraná místa jsou k dispozici 
také v sítích Ticketpro  a Ticketportal.

 12. Ani za milion!
 17. Frankie & Johnny
 19. Úhlavní přátelé
 22. KOndoMEDIE 
 24. DASHA a Pajky Pajk Quintet
 29. KOndoMEDIE

Začátky představení v 19.00, není  li uvedeno jinak.

Národní 25, Praha 1  
pokladna po–ne 10–20  
221 085 201 
221 085 276 
pokladna@divadlometro.cz 
divadlometro@divadlometro.cz  
www.divadlometro.cz

 ČINOHRA
 2. Příběh Coco Chanel 19.00
 19. Sextet 19.00
HOST

 30. Daniel Hůlka a jeho lásky...       19.00
ČERNÉ DIVADLO

1. DEJAVU 20.00
3., 4., 5., 6., 7., 8.  DEJAVU 20.00
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.  Life is Life 20.00
16., 17., 18.  DEJAVU 20.00
20., 21., 22.  DEJAVU 20.00
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.  Life is Life 20.00
31. DEJAVU 20.00

Nosticova 2a, Praha 1
tel. 776 447 744
www.divadlokampa.cz
info@divadlokampa.cz
pokladna: po a pá 9–13, 
út, st, čt 16–18.30

  Začátky v 19.30, není–li uvedeno jinak
 2. Na cestě Divadlo Cylindr
 3. Vlny
 5. Vanilková džungle Divadlo NaHraně
 6. Rocker a dvě staré dámy Divadlo BLAMA
 7. Budu všude kolem tebe Divadlo Kampa
 9. Štěkání Divadlo Kampa
 10. Lidský hlas J. Sedláčková a D. Zázvůrková
 12. Dášo, vstávej! Divadlo UJETO
 13. Duše K – tentokrát s Teal Swan beseda 17.00
 14. Já nespím, Arieli Divadlo Oklikou 20.00
 16. Škola života Komunitní školy – zkušenosti  

a naděje do budoucna beseda 18.00
 17. Největší příběh všech dob Divadlo NaHraně
 18. Ty dvě, které obědvají N. Burger a V. Kužílková 
 19. Rocker a dvě staré dámy Divadlo BLAMA
 20. Kino Kabaret . díl 24. filmový večer
 23. Vanilková džungle Divadlo NaHraně
 25. IMPRO Samé vody: Kykydýk
 27. 5.–4. 6. Fringe festival
PRO DĚTI

 1. Země je placatá, jinak tě zabiju! (od 10 let) 16.00
 14. O psu PES (od 4 let 15.00
 15. Dědeček Oge (od 7 let) 18.00

Studio DVA divadlo
Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
Pokladna: po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení 
do jeho začátku), pokladna@studiodva.cz, tel.: 222 222 598.
Informace, rezervace a on-line prodej vstupenek na  
www.studiodva.cz. Předprodej vstupenek také v běžných předprodejích.

 1. Poprask na laguně 19.00
 2. Hvězda 19.00
 3. Vše o mužích 19.00
 4. Vše o mužích 19.00
 5. Vysavač 19.00
 6. Hello, Dolly! muzikál 19.00
 7. Hello, Dolly!muzikál 15.00,19.00
 8. Michal Horáček Recitál speciál IV. koncert 20.00
 9. Vše o ženách 19.00
 10. Sex pro pokročilé 20.00
 11. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima 19.00
 12. DNA Divadlo Bolka Polívky/exkluzivně 19.00
 13. EVITA muzikál 19.00
 14. EVITA muzikál 15.00
 15. EVITA muzikál 15.00
 15. CELEBRITY 20.00
 16. Odvrátená strana mesiaca  

Divadlo GUnaGU/Slovenské pondělky 19.00 
 17. Vše o mužích 19.00
 18. Soukromý skandál 19.00
 19. Vysavač 19.00
 20. Sex pro pokročilé 20.00
 21. Divadlo pod Lupou  interaktivní prohlídka divadla 11.00
 21. SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství 14.00
 22. SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství 

 14.00, 18.00
 23. Život na trikrát Štúdio L+S/Slovenské pondělky 19.00
 24. Kutloch aneb I muži mají své dny 19.00
 25. Otevřené manželství 20.00
 27. Poprask na laguně 19.00
 28. Poprask na laguně 15.00, 19.00
 30. Sex pro pokročilé 20.00
 31. Hvězda 19.00

Změna programu vyhrazena.
V případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti 

nebo se vyměňují na jiný termín.

Poštovní muzeum Praha
Nové mlýny 2, Praha 1,  Nové Město

(denně mimo pondělí: 9–17)

ORBIS NATURALIS PICTUS
Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

do 25. 9.

Dědičná pošta v Litomyšli
 Ze sbírky Ing. Romana Zoubka

do 19. 6.

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po–pá 9.00–19.00),  
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz 

Divadlo U HASIČŮ Římská 45, Praha 2
 1. Ať žijí duchové! 11.00, 14.00
 15. Pat a Mat jedou na dovolenou 11.00
Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ, Jungmannova 36/31, Praha 1

 8. Princové jsou na draka 11.00
 22. Krkonošské pohádky 11.00
 24. Pat a Mat jedou na dovolenou 11.00
 29. Ať žijí duchové! 11.00, 14.00
Městská knihovna v Praze Mariánské náměstí 1, Praha 1

 29. Dětský den s Dádou Patrasovou 15.00

Národní 20, Praha 1 
www.rockcafe.cz 
224 933 947, více o programu  
a předprodejích na www.rockcafe.cz. 
Začátky představení v 19.30, není-�li  
uvedeno jinak.

Divadlo
 12. Divadlo utlačovaných (150 Kč)
 16. Divadlo Spektákl: Fraška o Dušanově duši (150 Kč)
 17. Underground Comedy Night 20.00 (150 Kč)
 18. Divadelní improvizace: Komediomat (200 Kč)
 22. Divadlo utlačovaných (150 Kč)
 26. Divadelní projekt Natálie Kocábové
   a Divadla Puls: WTF (200 Kč)
 29. Divadlo utlačovaných (150 Kč)
 31. Divadelní soubor BEZPRKEN:  

Dny se vlečou, noci taky...  19.00 (100 Kč)
Kino

 9. Zvedni zadek a diskutuj u filmu!  
 (vstupné dobrovolné)

Předprodej v Rock Café za uvedené ceny (slevy pro studenty a seniory), 
út pá 16.00–22.00, so 17.00–22.00 a v síti Ticketstream a Goout.cz

  Galerie: Fotografie Karel Kříž: Womanity   do 30.5.
                 Vernisáž: 5. 5. v 19.00.
Na realizaci projektu „Rock Café – otevřené a inspirující 2015-�2016“  
v roce 2016 poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 6,5 mil. Kč.

Anenské náměstí 5, Praha 1, pokladna po–pá 14–19,  
so, ne 2 hodiny před představením. Vstupenky 222 868 868,  
pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

 1. Posedlost 2. premiéra
 2. Krásné psací stroje!
 3. Posedlost
 4. Velvet Havel s německými titulky
 5. Požitkáři
 6. Korespondence V+W
 7. Hamleti
 8. O hezkých věcech, které zažíváme Masopust/EK
 9. Anamnéza 
 10. Chameleon aneb Joseph Fouché host/EK
 11. Báby
 12. Europeana s anglickými titulky
 13. Posedlost
 15. Andělé mezi námi derniéra/Masopust/EK
 17. Orlando Masopust/EK
 19. Brněnský krajanský spolek host/EK
 22. Sedm samurajů Masopust/EK 20.00
 23. Cizinec
 24. Posedlost 
 25. Hamleti 
 26. Zlatá šedesátá s anglickými titulky
 27. Požitkáři
 28. Krásné psací stroje!
 29. Africká noc host/EK
  EK -� Eliadova knihovna

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Karolíny Světlé 18,  
Praha 1 – Dům PORTUS;  
Pokladna po–pá 8.00–15.30  
a 1 h před představením,  
rezervace: 222 333 555 a 512 
mail: dana.pekova@zivot90.cz  
www.divadlouvalsu.cz 
Pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy.

 5. Drahá Mathilda tragikomedie
 9. Polib tetičku aneb Nikdo není bez situační komedie
 10. Koncert u příležitosti Dne matek  

průvodní slovo L. Havlák
 12. Drahá Mathilda tragikomedie 19.00
 17. Z deníku hraběnky M.
 18. Co kdybychom žili společně? film, Francie 2011 15.30
 19. Benefice / Jan Čenský provází Jan Lorman
 23. Pokračovatelé mistrů / koncert mladých průvodní 

slovo PhDr. R. Hrdinová
 26. Jak se hladí duše / František Novotný 

 komponovaný pořad

 Začátky představení v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTK/, metro A, C Muzeum; A, B Můstek 
www.divadlorb.cz; pokladna 224 229 445, 773 460 094,  
po–pá 11–19, so–ne 13 –19. informace a hromadné objednávky  
tel.:224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz,

 4. Cyrano
 6. Tančírna
 7. Sodoma Gomora 15.00, 19.00
 10. Stvoření světa-bez cenzury Divadlo různých jmen
 12. Vyhazovači
 14. Barmanky
 15. Vyhazovači
 16.  Tančírna
 17. Zlatý časy
 21. Edith Piaf-Milovat k smrti
 23. Cyrano
 25. Dvanáct rozhněvaných mužů
 27. Klec bláznů
 28. Postaven(i)í mimo hru
 29. Tančírna

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po–pá 9.00–19.00), 
on-line objednávky: www.kulturniportal.cz

 DIVADLO GONG Sokolovská 191, Praha 9
10.  Monology vagíny 19.30

Divadlo DISK; Karlova 26, Praha 1 
pokladna po–pá 16.00–19.30 
234 244 254–5, disk@divadlodisk.cz  
www.divadlodisk.cz

  1. K smrti šťastni 
 2. Téměř TŘI SESTRY  premiéra
  Knock knock… out! + StarWrz  učebna R302 
 3. The Lockers  
 4.-7. Festival ZlomDAMUvaz 2016 
 8. Povídky z vídeňského lesa  
 9. Racek  
 10. Opilí  
 11. K majáku, do strany 73 
 12. Touhy 
 13. Rituální vražda Gorge Mastromase  
 14. Téměř TŘI SESTRY  
 15. Racek  
 16. Dobrý člověk ze Sečuanu  
 17. Objevení nebe  
 18. 50 M premiéra 
 19. #tovarnanaabsolutno   host/ HAMU
 20. Věc  pantomima  host/ HAMU 
 21. Rituální vražda Gorge Mastromase  
 22. Opilí  
 23. Povídky z vídeňského lesa  
 24. K smrti šťastní  
 25. Figarka  host/JAMU
 26. Racek  
 27. Dobrý člověk ze Sečuanu  
 28. The Lockers  
 29. 50 M  
 30. Objevení nebe  Festival Proces
 31. The Lockers  Festival Proces

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Tel.: 732 575 666 (i zázn.), prodej hodinu před začátkem nebo  
v Redutě (po–pá 15–19). Činnost souboru je podporována hl. m. 
Prahou a Prahou 1. www.divadlominaret.cz; info@divadlominaret.cz

Reduta P 1, Národní 20                                              
 17. Tři veselá prasátka 9.00, 10.30
 19. Pohádkový minaret 9.00, 10.30
 24. Démoni současnosti pro mládež 9.00, 10.30
 25. O Konvalince a Kapradníčkovi   

premiéra Studia DM  17.00
 Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež  
od 8 do 15 let. Bližší informace na tel. 730 141 693.

Klimentská 16, Praha 1, 222 310 737, 720 331 160  
info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz. Kulturní místo 
pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným chráněným 
programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní veřejnosti 
a postižených spoluobčanů. CAFÉ-GALERIE po–pá 10–22 hod.

Bohnická divadelní společnost
 28. Jeden den. Kabaret Ivan Blatný  22.00
  předpremiéra inscenace na festivalu Mezi ploty
  Divadlo Za plotem, PL Bohnice 
Studio Citadela dětem

 14. Legenda Karel IV. 14.00
 15. Legenda Karel IV. 10.30
  premiéra v rámci Vyšehraní 2016 
  13. ročník multižánrového festivalu divadla a hudby
  Divadlo Žlutý kopec, Letní scéna Vyšehrad
 22. Zlatovláska, Divadlo Liberta 15.00
 29. Legenda Karel IV., Divadlo Žlutý kopec 15.00
  Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10

 Výstava: Země počátků Martin Sausage Dohnal  
kresby tužkou (výběr z cyklů Amortale, Ohryzek  
pomeranče a Jablko v pátek)

Pravidelné programy: info@studiocitadela.cz
Bohnická divadelní spol. čt 17.00-19.00
domluva předem na tel.: 720 331 160
Taneční ateliér - klasický indický tanec kathak 
st, čt (děti a dospělí)
tel.: 606 952 175 (www.kathak.wz.cz)
Volný ateliér pá15.00–19.00 
domluva předem na tel.: 605 877 625
Za podporu děkujeme:  Hl. městu Praha, Městské části Praha 1, 

Ministerstvo kultury ČR, ad.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ 
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 224 232 429 
pokladna@jindrisskavez.cz 
www.jindrisskavez.cz

Pořady
 (Konají se v 10. patře, není-�li uvedeno jinak)
4.  Znovuzrození Jindřišské věže  17.00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. (110 Kč)
23.  Autorské čtení 19.00
Autorské čtení povídek nejen z kulturních severů Totem.
cz, Pismak.cz, Literra.org. Otevřeno čtení povídek z řad 
veřejnosti! Hudební doprovod T. Dvořák. Do druhé půlky 
večera zveme zajímavé cestovatele, kteří se na vlastní  
pěst vydali do světa. Více info: Petula, Martin: 
ctenivevezi@gmail.com. (50 Kč)

Divadlo
 25. Jedna a jedna jsou tři  19.30
Hra V. Procházky nám přibližuje dvě osudové ženy Ant. 
Dvořáka, ženu Annu a tajnou lásku Josefínu, které vedou 
imaginární dialog o svém osudovém muži. Představení 
je rozděleno do klíčových epizod jejich pozoruhodného 
společného života od Dvořákových hudebních začátků a 
prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až k slavné 
premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku. 
www.divadlovevezi.cz (290 Kč)
Koncerty

 26. Benefiční koncert 19.30
Herečka a zpěvačka Jana Hubinská a kytarista Jan 
Matějíček vám zpříjemní večer koncertem na podporu 
léčby nemoci kraniosynostózou.(150 Kč) 

Výstavy
JANA KRAUSOVÁ a hosté do 26. 6. 3. p.
Obrazy a keramika J. Krausové
MUZEUM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ 4. p.
Stálá expozice projděte se po mapě Prahy a zjistěte vše  
o nejznámějších 120 pražských věží interaktivní výstava.
POCTA JINDŘIŠSKÉ VĚŽI 6. p.
Expozice s kompletním výkladem o Jindřišské věži  
o historii, přestavbě, kulturního dění interaktivní výstava.

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP, 222 113 425, 222 113 377,
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po–pá 14.00–20.00

FILMOVÉ PROJEKCE:
FILMOVÝ KLUB MKP velký sál

 3. Mustang (80 Kč) 16.00
  Teorie tygra (80 Kč) 19.00
 10. Eva Nová (80 Kč) 16.00
  Spotlight (80 Kč) 19.00
 17. My tři, nebo nikdo (80 Kč) 16.00
  Orel Eddie (80 Kč) 19.00
 24. Nikdy nejsme sami (80 Kč) 16.00
  Případ SK1 (80 Kč) 19.00
PROJEKCE A DIALOGY FAMU velký sál
 2. Všechno je sračka; Já, Olga Hepnarová (80 Kč) 19.00
 9. Schneider vs. Bax (80 Kč) 19.00
 16. Na vodě (60 Kč) 19.00
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ FILMAŘKY I.
 MAÏWENN LE BESCO velký sál
 5. Můj král (80 Kč) 19.00
SPIRITUALITA A FILM velký sál
 18. Daleko od lidí (80 Kč) 19.00
SETKÁNÍ S VILIAMEM POLTIKOVIČEM malý sál
 18. Eduard Tomáš – Gen, Paměti mystika (50 Kč) 19.00
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ FILMAŘKY II. 
PASCALE FERRAN velký sál
 23. Ptáci a lidé (80 Kč) 19.00
TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MFDF JIHLAVA 2015 V.  malý sál
 25. Nebezpečný svět Rajka Dolečka (50 Kč) 19.00
SVĚTOVÉ UMĚNÍ A HUDBA velký sál
 12. Vatikánská muzea ve 3D (90 Kč) 19.00
 14. La Traviata – Royal Opera House (90 Kč) 19.00
 21. Tři hvězdy v Mnichově (90 Kč) 19.00
  (Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Thomas Hampson) 
 31. Florencie a galerie Uffizi ve 3D (90 Kč) 19.00
PROJEKCE PRO SENIORY velký sál
 9. Sedm statečných (70 Kč) 16.00
 16. Mlčení jehňátek (70 Kč) 16.00
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Distribuci Listů Prahy 1 pod-
poruje Městská část Praha 1

� NA HRADĚ…  
 Koruna království. Symbolické zpří-
stupnění triforia katedrály sv. Víta. Součástí vý-
pravné expozice budou také pohřební roucha 
z královské hrobky. Jízdárna. � Architektu-
ra pro korunu. Expozice určená pro dětské 
návštěvníky – procházka po gotickém měs-
tě s průvodcem, kterým je Petr Parléř. Děti 
se na této „cestě“ seznámí s architekturou, 
stavitelstvím, uměním a životem lidí v době 
vlády Karla IV. Jiřský klášter. Od 15. 5. do 
28. 9. Otevřeno denně 10.00–18.00.

� ...I V PODHRADÍ  
 Medicína od dob Karla IV. po sou-
časnost. Výstava zaměřená na rozvoj a 
studium medicíny – ukázky z učebnic, lé-
kařské nástroje, fotografie a informace o lé-
kařských vědních oborech a architektonic-
kých zajímavostech. 3. 5.–31. 5., út–ne 10–18 
hod. Novoměstská radnice. � Rumfest 
2016. Třetí ročník oslavy pravého třtinové-
ho rumu. Více než sto značek rumů z celé-
ho světa, semináře, latino hudba a vybrané 
speciality nejen karibské kuchyně. 7. 5., den-
ně 13–22 hod., www.rumfest.cz. � Praha 
pije víno. Oslava 700. výročí narození za-
kladatele organizovaného vinařství na úze-
mí dnešního hlavního města navazuje na 
podobná setkání vinařů z bývalé Habsbur-
ské monarchie. 27.–28. 5., pá 13–20 hod, 
so 10–20 hod., www.praguedrinkswine.
cz. Novoměstská radnice. � Afghánistán 
očima reportéra ČT. Přednáška představí 
zážitky a osobní zkušenosti reportéra Čes-
ké televize K. Rožánka z této krásné, avšak 
válkami zmítané země. 5. 5., 17.30 hod. Ná-
prstkovo muzeum.

� GALERIE HMP  
 Artur Magrot / Nebude to trvat dlou-
ho. Výstava, která si klade otázku, zda je 
pro naši společnost morálně i právně přija-
telné špehovat děti, zaměstnance nebo do-
konce partnery. Dům U Zlatého prstenu. Do 
19. 6., út–ne 10.00–18.00, vstup zdarma.

� NÁRODNÍ GALERIE  
 Císař Karel IV. 1316–2016. Česko-
-bavorská výstava představuje výběr pamá-
tek kultury a umění císařovy doby. Od 15. 5. 
do 25. 9., denně 9.00–18.00 hod. Valdštejn-
ská jízdárna. � Grand Prix Architektů. Trvá 
od 13. 5. do 5. 6. Veletržní palác. � Zdenek 
Rykr a továrna na čokoládu. Trvá od 27. 5. 
do 28. 8. Veletržní palác. � Ruská archa – 
filmové dramata, v němž hlavní roli ztvárnila 
Ermitáž, budou moci diváci shlédnout v kuli-
sách Slovanské epopeje. Projekce proběhne 
18. 5. ve Veletržním paláci od 18.30. Vstup 
volný, po rezervaci a do naplnění kapacity.

� NA VÝSTAVU  
 Zbraně a zbroj keltského válečníka. 
Soubor keltských zbraní ze dvou laténských 
pohřebišť v Praze-Ruzyni a Jinonicích, kde 
byli ve více než polovině mužských hrobů 
pohřbeni válečníci s mečem, kopím a ští-
tem. 3. 5. – 31. 7. Muzeum hlavního města 
Prahy. � Velorex – výstava představí le-
gendární motorovou tříkolku naší minulosti. 
Vedle známějších tříkolových strojů Velorex 
budou součástí výstavy také ojedinělé pro-
totypy jako například stroj HOBA II. nebo 
nákladní Velorex 435 D. Trvá do 25. 9. Ná-
rodní technické muzeum.

� ZA HUDBOU  
 Skupina Mrakoplaš slaví 20 let od 
svého založení a k tomuto jubileu pořádá 
několik speciálních akcí a koncertů. Nej-
bližší 21. 5. od 20.00 v Balbínově poetické 
hospůdce.

� ZA ROHEM  
 Bitva u Lipan – rekonstrukce známé 
bitvy, pestrý program, dobové i současné 
tržiště. 28. 5 od 12.00, bitva od 16.00. Lip-
ská hora, www.cesbrod.cz/akce. 

� NA VÝLET  
 Křehká krása – výstava fotografií mo-
týlů Polabí fotografky Stanislavy Líznerové. 
Denně mimo pondělí do 29. 5., 9.00–17.00, 
Polabské muzeum Poděbrady. � Muzejní 
noc v Kutné Hoře: Hrádek – kostýmované 
prohlídky, šermířské vystoupení a ohňová 
show, dílnička pro děti, historický jarmark. 
Kamenný dům – kostýmované prohlídky, 
výstava medailí u příležitosti 100 let od úmr-
tí Františka Josefa I. 20. 5., 20.00–23.00. 
Kutná Hora. � Expozice O. Scheinpflugo-
vé a F. Peroutky se dočkaly nové podoby. 
Památník Karla Čapka, Stará Huť. Duben–ří-
jen denně kromě pondělí 9.00–17.00. 

� NEBE NAD HLAVOU  
 Slunce vstoupí 20. 5. do znamení Blí-
ženců. � Měsíc bude 6. 5. v novu, 21. 5. 
v úplňku. Do přízemí se dostane 6. 5., do 
odzemí 18. 5. Večer poblíž naleznete 10. 5. 
Procyon (Malý pes), 15. 5. Jupiter, 18. 5. 
Spicu (Panna), 22. 5. Antares, Mars a Sa-
turn. � Merkur bude 11. 5. nejblíže Zemi. 
Během dolní konjunkce 9. 5. nabídne mi-
mořádnou podívanou – přechod přes slu-
neční kotouč. Po celou noc se u hvězdy 
Antares ve Štíru nachází Saturn a Mars, 
který bude 22. 5. v opozici se Sluncem a 
30. 5. nejblíže Zemi. Jupiter svítí stále pod 
Lvem, vidět je po většinu noci kromě rána. 
� Rychlý meteorický roj Eta Akvaridy má 
maximum 5. 5. s předpokládanou četností 
až 40/hod. � Nastávají příznivé podmínky 
k pozorování komety PanSTARRS (V–VI 
vždy ráno), mohla by dosáhnout 5mag, 
pohybuje se pod hlavou Pegasa z Ryb do 
Vodnáře.                                           Wi, OS

13.–14. 5. Řemesla živě – vyzkoušej si, 
zažij si! Doporučujeme! – Potěžkali jste si 
někdy kovářské kladivo? Chcete si zkusit 
práci s dřevem, pískovcem nebo se sklem? 
To vše a ještě více si budete moct vyzkou-
šet na festivalu řemeslných workshopů, 
který je určen všem, kdo mají zájem o ře-
meslné obory a rádi si prakticky vybraná ře-
mesla vyzkouší. 

The Chamber – Poklad a tajemství Kar-
la IV. Dlouhodobá akce – Nová dobrodruž-
ná úniková hra, která hráče přenese do 
14. století. V autentické atmosféře podzemí 
radnice budou hráči muset použít svůj sel-
ský rozum, logiku, důvtip a týmového du-
cha, aby odhalili vše, co prostory ukrývají 
a poznali zajímavou minulost našeho nejvý-
znamnějšího panovníka. Ale pozor, hodina 
neúprosně ubývá a není vše, jak se zdá! 
Začínáme 17. 6. 

6. 6.–6. 7. V pavučině pocitů – Prodejní 
výstava děl rakouského malíře prof. Franze 
Wolfa. Jeho ústředním tématem je půvab 
žen, který vychází z jejich vnitra a zdůrazňu-
je krásu a monumentální detaily ženského 

těla. Nejčastěji používá techniku akrylu. 
23. 6. Novofest 2016 – Evropou po sto-

pách Karla IV. – Druhý koncert Novoměst-
ského letního festivalu nabídne hudební pu-
tování zeměmi říše Karla IV. (Vladimír Bukač 
– viola, Adam Soukal – klavír).

Navštivte vyhlídkovou věž Novoměstské 
radnice, z jejichž ochozu se můžete poko-
chat překrásnými výhledy na Prahu.
Novoměstská radnice, Karlovo n. 1/23, 
Praha 2 – www.nrpraha.cz 

V Čechách málo známý malířský směr. 
Založený na fantaskních a groteskních 
tématech, motivech a formách, který od-
kazuje k historickým fázím dějin umění 
i k aktuálním pop-kulturním tématům. 

Jeho centrem byla Vídeň, ale odnož vy-
rašila i Praze. Výstava v Colloredo-Mans-
feldském paláci představuje tento fenomén 
v rané tvorbě trojice umělců, kteří se potkali 
na pražské Akademii výtvarných umění: 
Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše 
Rachlíka. Estetiku jejich děl formoval bě-
hem studií bizarní a místy absurdní génius 
loci tehdejší Prahy, v němž se mísila magie 
minulosti s ošuntělostí reálného socialismu 
i nostalgie po vysoké měšťanské kultuře se 
surrealistickou poetikou periferií.

Výstava představuje dílo všech tří malířů, 
kteří směřovali k fantaskní a groteskní mal-

bě a odmítali jakékoliv programy. Spojoval 
je zájem o fantastické v realitě, které nemu-
seli příliš vyhledávat. „Vítězný socialismus“, 
v němž žili, dodával dost možností k od-
halování grotesky, absurdity a magického 
v banální realitě. V každodennosti nalézali 
černý humor i kouzlo nechtěného, ale také 
skrytou, nezjevenou brutalitu. Jejich obrazy 
a kresby mají podivné i tragikomické znaky 
a prvky. V roce 1966 konfrontovali vzniklé 
práce na improvizované výstavě v jednom 
prázdném bytě v Praze. Současná výstava 
i katalog ukazují tvorbu především šedesá-
tých let, která nebyla od té doby vystavena. 
Tvorbu trojice, které události šedesátých let 
rozdělily, touto výstavou opět spojují.
GHMP – Colloredo-Mansfeldský palác, 
Karlova 189/2, Praha 1, út–ne 10.00–18.00,  
do 4. září  Olga Szymanská

Piazetta Národního divadla ožije poslední 
květnový víkend 28.–29. května nejen dy-
zajnem. V rámci doprovodného kulturního 
programu si Dyzajn market léto připravil pro 
návštěvníky divadla, koncerty, workshopy 
i módní přehlídky. 

DOPROVODNé PROgRAMy

sobota 28. 5.
11.00 Divadlo Kaká – Noty na buben
12.00 Módní přehlídky I
14.00 Módní přehlídky II
16.00 Koncert Falcon‘s Western Rebels

workshopy v dětském koutku
10.00–13.00 Ponrepo dětem
13.00–15.00 Krasohledy
15.00–18.00 Keytone

neděle 29. 5.
11.00 Buchty a loutky – Norská pohádka
14.00 koncert High Corporation

workshopy v dětském koutku
10.00–13.00 Keytone
13.00–16.00 Vypálené koťátko
16.00–18.00 Pikle z Pytle –PR–

 Známe to všichni. Myšlenky nám v rušném dni těkají, nejsme 
schopni se soustředit na to, co chceme právě udělat, ale vlastně 
se nám ani moc nechce. Jsme ze všeho tak nějak nespokojeni. Ale 
i sami ze sebe, a zároveň zklamáni okolím, že se nechová tak jak 
bychom chtěli, nedělá to, co bychom si přáli. Začíná nás ze vše-
ho bolet hlava. A někdy i celý člověk. Jsme unavení a protivní. Jak 
z toho ven? 

Zdánlivě velké problémy ale mohou být maličkostmi. Ovšem i sto-
krát nic umoří osla. A proto Karel Nešpor napsal knihu, která zdaleka 
neslouží jen napraveným alkoholikům, díky kterým je tento autor znám. Je to knížka plná 
jednoduchých, ale dobrých rad pro všechny, kdo stále s něčím „bojují“ a kazí si tím vlastní 
pohodu, ale často i pohodu jiných. Říká to i její podtitul: Tisíc snadných rad, jak se uklidnit. 

Pan Zkoumal, kterého si autor knihy Kudy do pohody vybral za oponenta, však každou 
dobrou radu zpochybňuje. Tento typický způsob nás, kdo nevěříme, ale zkušeného Karla 
Nešpora nevyvede z míry a panu Zkoumalovi vše v klidu a jednoduše vysvětlí. A tak se 
dozvíme, jak je snadné si povídat s jednotlivými částmi svého těla, a že pouhým klidným 
soustředěním se na ně dosáhneme jejich uvolnění, a postupně i uvolnění a uklidnění, a čas-
to i uzdravení celého těla. Jak je obyčejná pravidelná chůze prospěšná pro naši psychiku. 
Jak je důležité se smát, co nejvíc a nejčastěji. A třeba i předstíraně, když to zrovna nejde 
upřímně. Protože i takový smích je zdravý a stane se z něj za chvíli ten upřímný. Jak je důle-
žité mít se rád. Od konečků prstů na nohou až po temeno hlavy, sebe celého jak jsem. Jak 
toto vše navodí vnitřní mír, tu tajemnou zahradu, ve které se daří tělesnému zdraví, dobrým 
nápadům, příjemným duševním stavům. Dozvíme se i, jakým způsobem se to máme učit. 
A že je to snadné učení. Vydalo nakladatelství Portál                                                        Maf 

Územní odborné pracoviště NPÚ střed-
ních Čech v Praze srdečně zve všechny zá-
jemce o historii na přednášku PhDr. Vladi-
slava Razíma Opevnění Prahy v době Karla 
IV., která se koná 26. 5. v 16. hodin v bu-
dově Územního odborného pracoviště NPÚ 
středních Čech v Praze v Sabinově ulici.

Přednáška je součástí cyklu „Významné 
stavby doby lucemburské“, který se u příle-
žitosti letošních oslav 700. výročí narození 
Karla IV. věnuje stavitelské činnosti 14. sto-
letí na území středních Čech a Prahy. Jak již 
název napovídá, připomenuty budou někte-
ré znamenité stavební památky uvedeného 
období, tedy hrady, kláštery, městská opev-
nění i kostely, a to předními specialisty a 
odborníky Národního památkového ústavu, 
Archeologického ústavu AV ČR a dalších 
institucí.

Přednáškový cyklus zahájil v dubnu pří-
spěvek ing. arch. Zdeňka Chudárka s ná-
zvem Nová stavebně-historická zjištění na 
hradě Karlštejně. Na úvod celého seriálu 

představil výsledky koordinovaného sta-
vebněhistorického průzkumu, který v po-
sledních letech proběhl v rámci stavebních 
obnovných prací na hradě Karlštejn. Zároveň 
osvětlil, jaká překvapivá nová zjištění o sta-
vební historii hradu tento výzkum přinesl. 

Všechny přednášky se konají v zasedací 
místnosti Územního odborného pracoviš-
tě NPÚ v Sabinově ulici a jsou určeny pro 
širokou veřejnost. Vstup je volný, začátky 
v 16.00. Více informací na: www.npu.cz 

Program přednáškového cyklu
2. 6. Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně  
(Mgr. Michal Patrný)
22. 9. Zaniklá sláva cisterciáckého kláš-
tera v Klášterní Skalici (Ing. Jan Žižka)
20. 10. Parléřovská huť v Kutné Hoře 
(PhDr. Aleš Pospíšil)
Listopad (termín bude upřesněn): Rozkvět 
Sázavského kláštera za panování  
Karla IV. (Prof. Dr. Petr Sommer)

Dita Roubíčková

Výběr	z	programu	Novoměstské	radnice

Pražský	fantastický	realismus	1960–1967

Dyzajn	market	léto	nabídne	bohatý	kulturní	program!

Stavební	památky	14.	století	

Karel	Nešpor:	Kudy	do	pohody
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